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“O que vemos só vale – só vive – em nossos olhos 

pelo que nos olha. Inelutável porém é a cisão que 

separa dentro de nós o que vemos daquilo que nos 

olha. Seria preciso assim partir de novo desse 

paradoxo em que o ato de ver só se manifesta ao 

abrir-se em dois” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 29).  

“[...] Devemos fechar os olhos para ver quando o ato 

de ver nos remete, nos abre a um vazio que nos 

olha, nos concerne e, em certo sentido, nos 

constitui” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 31). 

 



 
 

RESUMO 

A cidade do Rio de Janeiro (RJ) passou por um processo de reestruturação urbana 

com vistas a alcançar a modernização almejada pelos países periféricos centrais e 

na tentativa de tornar-se global e atrativa ao capital financeiro. O turismo emerge 

nessa discussão como um dos principais resultados oriundos da remodelação 

espacial e estética ocasionada em virtude dos megaeventos esportivos Copa do 

Mundo (2014) e, especialmente, os Jogos Olímpicos (2016), sediados pelo país. 

Nesse contexto, diversas mudanças urbanísticas e estéticas foram realizadas na 

cidade carioca, em especial, na Região Portuária por meio do projeto Porto 

Maravilha, de modo a turistificar este espaço transformando-o em um polo cultural 

atraente aos olhos dos turistas. Além da construção de meios de transporte para 

aumentar a mobilidade na região, foram construídos também restaurantes e dois 

museus: o Museu do Amanhã e o Museu de Arte do Rio, sendo este o objeto desta 

pesquisa. Tais modificações, realizadas pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro 

em parceria com o governo do Estado e Federal, ocasionaram graves problemas 

sociais, como, por exemplo, o processo de gentrificação dos moradores de 

comunidades próximas ao Porto do Rio. No bojo desta discussão, esta dissertação 

pretende apresentar uma reflexão teórica e crítica a respeito da relação entre o 

Museu de Arte do Rio – que nasce em meio a uma proposta controversa e hostil – e 

o turismo, bem como identificar e analisar, por meio de pesquisa realizada na 

instituição e em seus arredores, narrativas visuais que permitam compreender como 

se estabelecem as relações no espaço museal. Para tanto, a metodologia desta 

pesquisa divide-se em duas partes: a primeira, uma revisão de literatura a respeito 

dos temas que norteiam este estudo, tais como: hospitalidade, hostilidade, 

patrimônio e museologia; a segunda, de caráter qualitativo, dedicou-se a 

compreender, apoiada na Antropologia Visual, se o MAR pode ser considerado lugar 

de hospitalidade. Os resultados apontam que o Museu de Arte do Rio, embora não 

possa ser considerado um lugar de hospitalidade, apresenta indícios de 

hospitalidade. 

Palavras-chave: Turismo. Hospitalidade. Hostilidade. Análise da imagem. Museu de 

Arte do Rio.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The city of Rio de Janeiro (RJ) have been through an urban restructuring process 

aiming to conquer the modernization that the central periferics countries wants in an 

attempt to become a global and atractive finance capital. Tourism emerges in this 

discussion as one of the main results from the spatial and aesthetic remodelling 

caused by the mega events World of Cup (2014) and the Olympic Games (2016) 

hosted by the country. In this context, several urban and aesthetic changes were 

made in the city of Rio, in special, at the Port Region through the Porto Maravilha 

Project, in order to make this space touristy, turning it into a cultural attractive for the 

tourists eyes. Besides the construction of public transport to increase the mobility in 

the region, were also built restaurants and two museums: the Museu do Amanhã and 

the Museu de Arte do Rio, object of this research. Such modifications, performed by 

Rio de Janeiro City Hall in partnership with the State and Federal Governments, 

caused serious social problems, such as the process of gentrification of residents of 

communities near the Port of Rio. In the basis of this discussion, this dissertation 

aims to present a theorical and critical reflection in the relationship between the 

Museu de Arte do Rio – which were born amid a controversial and hostile proposal – 

and the tourism, as well as to identify and analyze through research conducted at 

and around the institution, visual narratives that allow us to understand how 

relationships are established in the museum space. Therefore, the methodology of 

this research is divided in two parts: the first, a literature review about the themes 

that guide this study, such as: hospitality, hostility, heritage and museology; the 

second, the qualitative feature, dedicated to understanding, supported by Visual 

Anthropology if MAR can be considered a place of hospitality. The results indicate 

that the Museu de Arte do Rio, although can‟t be considered a place of hospitality, it 

shows signs of hospitality. 

Key Words: Tourism. Hospitality. Hostility. Image analysis. Museu de Arte do Rio. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em um cenário globalizado, o capital cria nos espaços urbanos a necessidade 

de se tornarem grandes metrópoles, “cidades globais”, termo adotado por Ermínia 

Maricato (2008). Essa necessidade ilusória de se tornar atraente ao capital atinge 

especialmente os países “periféricos do mundo capitalista” (MARICATO, 2008, p. 

186), isto é, os países em desenvolvimento e/ou subdesenvolvidos, pois, por meio 

desta oportunidade, pensam ser possível captar investimentos e financiar 

empréstimos com os bancos centrais. 

A atratividade que almejam tais países pode ser alcançada por meio de 

reformas urbanísticas e estéticas que gerem “modernização” e “beleza” para as 

cidades, podendo assim, a posteriori, promover a turistificação dos espaços. Os 

elementos para tornar uma cidade apta a ser comercializada se repetem em várias 

capitais mundiais consideradas globais, dentre os mais comuns, podem-se citar: 

grandes centros empresariais, aeroportos, shoppings centers, polos culturais, 

centros universitários, hotéis de rede, construções projetadas por arquitetos famosos 

etc. (MARICATO, 2008). 

Tendo em vista esse desejo citadino de se tornar atraente para o capital, as 

cidades passam, segundo Maricato (2008), a se constituir como meras réplicas de 

metrópoles consideradas globalizadas. O poder público se volta para atender os 

interesses do capital, deixando de lado, por vezes, as demandas endógenas. Desse 

modo, observa-se que, durante a corrida para se tornarem cidades globais, os 

centros urbanos tornam-se “cidades-mercadoria”. Assim, a cidade se vende e seu 

funcionamento se assemelha ao de empresas privadas.  

No contexto brasileiro, encontra-se a cidade do Rio de Janeiro, foco dessa 

pesquisa e eleita como destino de 29,7% dos visitantes estrangeiros que estiveram 

em território nacional a lazer no ano de 2018 (BRASIL, 2018). De acordo com a 

Pesquisa de Demanda Turística Internacional, aplicada pelo Ministério do Turismo 

em 2015, a beleza natural da cidade carioca é o fator que mais atrai os visitantes.  

Todavia a estética da cidade não se constitui como o único atrativo carioca. O 

Rio de Janeiro tem demonstrado potencial para oferecer atrações diversas, e 
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atender e captar todos os tipos de público1. A maior atratividade de turistas, geração 

de receitas e visibilidade na mídia internacional, pôs o Rio de Janeiro em evidência. 

A cidade foi selecionada, em 2007, como uma das sedes da Copa do Mundo (2014) 

e eleita, em 2009, pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), para sediar os Jogos 

Olímpicos (2016).  

Com vistas à preparação da cidade para os eventos, os órgãos públicos 

municipais se articularam de modo a elaborar e propor um plano estratégico para a 

cidade do Rio de Janeiro. Assim, tornar-se-ia possível atrair o capital privado para o 

desenvolvimento da região bem como projetar nova imagem no cenário 

internacional.  

O Plano Estratégico elaborado pela prefeitura do Rio pretendia tornar 

autônoma a Zona Portuária da cidade, abrindo espaço para o capital, reforçando, 

assim, a ideia de “cidade-mercadoria”. Sob a luz da teoria de Ermínia Maricato 

(2008) pode-se entender que o papel do Plano Estratégico no contexto da 

globalização e do mundo capitalista consiste em propor a desregulamentação, 

privatização e fragmentação do Estado, possibilitando assim, a abertura ao capital, 

dando-lhe um espaço absoluto no país. 

Em 2010, firmou-se uma aliança entre as três esferas do poder público 

brasileiro – o governo federal, estadual e municipal – em um evento no Rio de 

Janeiro realizado para assinatura do contrato que dava oficialmente início ao projeto 

denominado Porto Maravilha. Segundo Santos, T. (2017), a pretensão do ex-prefeito 

Eduardo Paes era “revitalizar” a Zona Portuária. Entretanto, deve-se compreender 

as implicações do uso do termo “revitalização”. De acordo com Vasconcellos e Melo 

(2009), isso indica que a governança da cidade encara o espaço como uma área 

decadente e sem características próprias, tornando necessária uma intervenção. 

O objetivo do projeto era recuperar a “[...] infraestrutura urbana, dos 

transportes, do meio ambiente e dos patrimônios histórico e cultural da Região 

                                                             
1
 A cidade do Rio de Janeiro aparece na segunda posição no ranking de destinos mais visitados por 

turistas estrangeiros que desembarcaram no Brasil para participar de eventos, convenções ou 
negócios e por outras motivações não identificadas pelo MTUR. De acordo com a Pesquisa de 
Demanda Turística Internacional organizada pelo Ministério do Turismo (2018), a cidade carioca 
capitaneou 19,7% dos turistas de negócio e 18,4% dos turistas que vieram ao país por razões 
diferentes de lazer e negócios, em 2018, ficando atrás somente da capital paulista. Cabe ressaltar 
que São Paulo (48,7%) é, na atualidade, o principal centro receptivo de turismo de negócios do Brasil 
(BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO, 2018).  
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Portuária” (COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO 

PORTO DO RIO DE JANEIRO, 2018, [s.p.]), uma área de 5 milhões de metros 

quadrados. No entanto, pretendia-se, sobretudo, atrair parcerias público-privadas, 

estimular a entrada de moradores de novas classes sociais e o crescimento da 

economia local. Nesse momento, surge, ainda que de forma implícita, o começo de 

um processo de gentrificação2 na região.  

Deve-se salientar que a região portuária, abriga um espaço que compreende 

os bairros Santo Cristo, Gamboa, Saúde, trechos do Centro, Caju, Cidade Nova e 

São Cristóvão que, a priori, era ocupado pela parcela economicamente menos 

favorecida da população carioca. Entretanto, sabe-se que, mesmo que nesse 

espaço houvesse riscos, problemas de saneamento básico e mobilidade urbana, os 

indivíduos que ali viviam3 possuíam relações de identidade, afetividade e 

pertencimento com o local. 

No que tange ao fenômeno turístico, a reforma urbanística funcionaria como 

suporte espacial para a turistificação da Zona Portuária, pois, ao consolidar o 

turismo na Região, o território passaria a “[...] ser produzido e consumido como 

mercadoria” (PAIVA, 2013, p. 131). Sabendo que, para os órgãos públicos, o turismo 

é sempre encarado pelo viés econômico, deixando à margem os aspectos espaciais 

e os agentes sociais implícitos (FRATUCCI, 2008), observa-se o turismo como mais 

uma das mercadorias oferecidas pela cidade e, após a reforma urbanística, pela 

região portuária.  

O projeto, mesmo que de modo implícito, objetivou construir uma “cidade 

virtual” – termo cunhado por Ermínia Maricato (2008), e, nessa nova configuração, a 

“cidade real”, isto é, as comunidades mais pobres, deveriam ser invisibilizadas para 

que se pudesse evidenciar a modernização carioca, atraente aos interesses do 

capital privado e, em especial, ao turismo (MARICATO, 2008). 

A imagem turística que se pretendia construir não carregava consigo a 

intenção de promover a Zona Portuária como um espaço de valorização as 

                                                             
2
 Termo cunhado por Ruth Glass (1964) para designar a apropriação dos bairros operários em 

Londres pelas classes elitizadas – a alta burguesia urbana - (urban gentry) por meio de um processo 
de transformação imobiliária (PAES, 2017).  
3
 De acordo com Reis e Lourenço (2016), em 2010, viviam na região portuária do Rio de Janeiro 

cerca de 32 mil habitantes. 
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comunidades nativas. Para Pereiro e León (2007), a criação dessas imagens 

turísticas “fakes” – aqui se entende que o Porto Maravilha e a construção de sua 

estética moderna como um cenário de encenação também para o turismo e o capital 

– carrega implícito um discurso ideológico sobre identidades. 

No bojo da discussão que cerca a revitalização da Zona Portuária do Rio, 

encontra-se a criação de um polo cultural, onde foi inaugurado o Museu de Arte do 

Rio (MAR). O turismo cultural tem atraído crescente demanda nas últimas décadas. 

Para Richards (2009, p. 25), esse segmento pode ser definido como “[...] excursões 

para estudo, teatralização e excursões culturais, viagens para festivais e outros 

eventos culturais, visitas a localidades e monumentos, viagens para estudar a 

natureza, folclore ou artes e peregrinações”. 

Há um perfil de turista que deseja e pratica o turismo cultural e, no centro de 

atração desse segmento estão os museus. Verificou-se um crescimento do número 

de visitantes espontâneos nas instituições museológicas nos últimos anos. De 

acordo com dados oficiais do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), no período da 

Copa do Mundo4, o Memorial Minas Gerais, museu localizado na capital Belo 

Horizonte (MG) teve 60% de sua visitação aumentada. Os dados – que atribuem o 

aumento da visitação ao maior número de turistas no país – informam que o museu, 

que recebia 8 mil visitantes, em que apenas cerca de 200 eram estrangeiros, no 

período da Copa do Mundo, viu seu número de visitantes espontâneos passar para 

13 mil e cerca de 1,6 mil eram estrangeiros5. Cumpre destacar que Belo Horizonte 

foi uma das capitais estaduais que recebeu jogos do Mundial de Futebol (BRASIL, 

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS, 2014). 

Os dados do IBRAM evidenciam, contudo, que o turismo tem se apropriado 

dos museus como um atrativo turístico cultural. No entanto, nessa relação que se 

delineou ao longo dos anos, há uma série de conflitos, controvérsias e uma 

                                                             
4
 Em abril de 2014 foi deflagrada greves em vários setores do Brasil, podendo-se citar: os rodoviários, 

professores, policiais, funcionários dos metrôs e servidores públicos federais, dentre os quais cumpre 
destacar os funcionários de museus. Poucos meses antes do megaevento esportivo mundial, 30 
museus vinculados ao IBRAM/Ministério da Cultura fecharam. A paralisação dos funcionários 
públicos do Ministério da Cultura almejava reajuste salarial e implantação de planos de cargos. 
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2014/05/21/politica/1400696438_164932.html>. 
Acesso em 10 ago. 2018.  
5 Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM. Visita a Museu de BH cresce em 60% durante a Copa. 

Disponível em:<http://www.brasil.gov.br/turismo/2014/07/visita-a-museu-de-bh-cresce-mais-de-60-
durante-a-copa>. Acesso em: 20 mai. 2017. 
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sequência de elementos hospitaleiros e hostis. Nesse sentido, na medida em que o 

turismo se insere nas instituições museológicas, nota-se entre os atores do turismo e 

os profissionais do campo museológico uma relação complexa e repleta de pontos 

críticos.  Esse conflito no processo de turistificação dos museus ocorre por diversos 

motivos, entre os quais o fato de a atividade turística ignorar, muitas vezes, as 

peculiaridades e singularidades das instituições museológicas, promovendo um 

turismo desordenado e insustentável dentro desses espaços. Certos museus, que já 

não possuem relação estreita com o turismo, fecham-se ainda mais para o público 

turista, com receio da degradação que a atividade turística pode causar quando mal 

planejada (GODOY, 2010). 

Segundo Godoy (2010), o Conselho Internacional de Museus (ICOM) 

reconhece que o turismo ocorre dentro desses espaços e, inclusive, recomenda que 

sejam criados produtos especialmente para esse público, podendo-se citar serviços 

que minimizem as dificuldades em relação à barreira do idioma para o público 

estrangeiro. O IBRAM (2014) lançou um caderno “Estratégias de Cooperação entre 

Turismo e Museus” que discutia a relação turismo e museus e indicava os anseios e 

desejos das duas partes para que essa “aliança” se desse de forma sustentável. 

O documento do IBRAM apresenta um histórico dos museus no Brasil e 

aborda aspectos básicos dessa relação complicada entre as partes. Se por um lado 

os profissionais de museus têm receio da entrada desenfreada do público nessas 

instituições e, sobretudo, medo de não conseguir manter a segurança de seu 

acervo, de outro, o turismo deveria preocupar-se com a preservação do patrimônio, 

pois tem o poder de difundir os museus como atrativos, gerando maior oferta 

turística para o destino, levando em consideração suas peculiaridades a fim de 

atender o interesse do turista. 

Contudo, sabe-se que um dos impedimentos para o acolhimento ao turista 

nos museus é a pouca produção estatística e a escassez de estudos aprofundados 

dentro dessas instituições sobre a presença do público categorizado como turista no 

espaço museal. Isso se dá, pois os museus não classificam os grupos de visitantes, 

dividindo-os apenas em: público escolar e espontâneo – categoria em que são 

incorporados: moradores da cidade em que a instituição está instalada, o público 
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que participa de atividades6 oferecidas no espaço do museu, pesquisadores e 

turistas domésticos e estrangeiros. Não categorizar o público que recebe é apontado 

por Godoy (2015) como uma barreira para que as instituições museológicas saibam 

melhor agir com o turismo e para que ele ocorra de forma sustentável. 

  Os museus são instituições sem fins lucrativos e abertas ao público (SUANO, 

1986), logo, na medida em que se constituem como espaços que recebem 

diferentes sujeitos – turistas, visitantes espontâneos, público escolar, pesquisadores 

etc. – deveriam se preocupar com a forma como recebem seu público. No entanto, 

quanto ao público classificado na categoria turística, não há pesquisas em 

profundidade nos museus brasileiros sobre o perfil desse tipo de visitante. Como 

podem, então, acolher com hospitalidade um hóspede que não conhecem ao certo? 

 Para analisar o modo pelo qual os museus recebem e/ou “acolhem” o público 

turista, é preciso começar a entender a hospitalidade como uma relação social 

(GOTMAN, 2009), pois esta apenas se dá a partir da alteridade, do contato entre o 

Eu e Outro (LÉVINAS, 2005), em uma abertura incondicional, que não impliquem 

barreiras e regras para o acolhimento do próximo (DERRIDA, 2003).  

A hospitalidade, no contexto prático e contemporâneo, pode ser 

compreendida também como um “[...] ato humano, exercido em contexto doméstico, 

público e profissional, de recepcionar, hospedar, alimentar e entreter pessoas 

temporariamente deslocadas de seu habitar natural” (CAMARGO, 2005, p. 53). Isto 

é, percebe-se que a hospitalidade pode acontecer em diversos contextos. No 

entanto, indaga-se sobre o contexto profissional, com base no questionamento de 

Anne Gotman (2009): é possível um comércio da hospitalidade? 

Nesta pesquisa adotou-se a perspectiva da hospitalidade segundo as 

Ciências Humanas, não em negativa aos contextos apresentados por Camargo 

(2004) e as discussões mais contemporâneas a respeito do tema, mas sim, por 

acreditar que as relações entre anfitrião e hóspede estabelecidas dentro dos museus 

brasileiros (GODOY, 2017) se dão em contexto da sensibilidade e responsabilidade 

para com o Outro (LÉVINAS, 2005) e, em alguns casos, podem esbarrar também na 

noção de hostilidade estabelecida por Jacques Derrida (2003). 

                                                             
6  A prática de atividades como yoga e taekwondo, são exemplos. 



19 
 

Esta dissertação analisou as relações sociais entre o Museu de Arte do Rio e 

o turismo, na personificação do turista. O Museu, inaugurado em 2013, localiza-se 

na Praça Mauá, Zona Portuária da cidade do Rio de Janeiro. A instituição com 

arquitetura moderna ocupa dois prédios interligados. Um, o antigo Palacete de D. 

João VI, e o outro um antigo terminal rodoviário. No primeiro edifício, ocorrem as 

exposições museais e, no outro, funciona a Escola do Olhar, criada para formação 

continuada de educadores da rede pública de ensino. 

O MAR é um museu de arte, como seu próprio nome indica e, portanto, suas 

exposições demonstram envolvimento com a comunidade nativa. Uma das 

propostas do Museu é levar a arte para as escolas públicas por meio da Escola do 

Olhar em parceria com o Sistema Fecomércio (SESC- RJ), O Museu é gerido pelo 

Instituto Odeon e tem como maior investidor a Organização Roberto Marinho.  

O Museu de Arte do Rio organiza frequentemente exposições artísticas com 

narrativas que pretendem expor o histórico da cidade, das periferias e conflitos 

sociais e espaciais existentes na região. No entanto, questões emergem desse 

contexto: a comunidade participa das narrativas promovidas pelo Museu? 

No caso do MAR, inaugurado na tentativa de dar ao público maior diversidade 

em ofertas culturais, devemos compreender a hospitalidade no seu sentido ético, 

que implica na responsabilidade do eu para com o outro em meio a uma 

incondicionalidade (LÉVINAS, 2005; DERRIDA, 2003), que não prevê recompensas. 

O contraponto desse sentimento benevolente seria a hostilidade (DERRIDA, 2003). 

Isto porque a criação dessa instituição museológica se dá de modo controverso e 

hostil, na medida em que se observam mudanças abruptas ocasionadas pelo 

processo de reforma urbanística e turistificação para as comunidades nativas. Como 

pode uma instituição ser hospitaleira com o público turista quando seu nascedouro 

guarda uma relação de hostilidade com o território local? 

Sendo os museus espaços de preservação e interação dos laços entre 

presente e passado e lugar de memória7 para as lembranças de um grupo social 

                                                             
7
 No texto “Entre memória e história”, Pierre Nora (1993) ao discutir a relação entre história e 

memória, aponta o fim da memória. Para ele “há lugares de memória, pois não há mais meios de 
memória” (NORA, 1993, p. 7). Nora (1993, p. 12) afirma que devido aos processos decorrentes da 
globalização cultural, os lugares de memória se configuram como “são restos” de uma história que 
resiste e, por isso, se mantém. Nesses lugares de memória, que podem ser materiais ou imateriais, 
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(ABREU, R., 2012), analisou-se de que modo se construiu a relação entre o MAR e 

a comunidade local da região portuária do Rio e como isso se desdobrou no 

acolhimento ao turista.  

No contexto da restruturação urbanística e estética realizada pelo governo 

municipal carioca na Zona Portuária da cidade do Rio de Janeiro local em que se 

construiu o Museu de Arte do Rio (MAR), os impactos causados por tais mudanças 

para a população local e o processo de turistificação dos museus, surgiu o interesse 

em se discutir o par “hospitalidade e hostilidade”, de modo a compreender como se 

dão as relações que o Museu de Arte do Rio estabelece com o turismo. 

        Entendendo o MAR como um museu que surge de uma proposta controversa 

de modernização e estetização para cidade do Rio de Janeiro (GODOY; LUNA, 

2018), perguntou-se: de que forma o Museu de Arte do Rio pode ser 

considerado como um lugar de hospitalidade para os turistas? E quais os sinais 

visuais de hospitalidade e/ou hostilidade encontrados nessa relação? 

         O objetivo geral desta dissertação foi analisar os elementos visuais que, após 

serem identificados, possibilitaram compreender de que modo se dão as relações de 

hospitalidade ou hostilidade no Museu de Arte do Rio com os seus visitantes de 

categoria turística. 

        Os objetivos específicos foram divididos de acordo com os capítulos, a saber: 

conceituar os temas relacionados à pesquisa, dentre eles: turismo, museus, 

hospitalidade e hostilidade; contextualizar o processo de reforma urbanística 

realizado na cidade do Rio de Janeiro e a transformação da cidade carioca e dos 

museus em “mercadoria turística”; descrever a metodologia adotada na pesquisa: 

método da antropologia social e visual, apontando em medida esse metodologia 

gera contribuições para a pesquisa em turismo; e, mapear e analisar as relações de 

hospitalidade e hostilidade existentes no espaço museal. 

O Museu de Arte do Rio se diferencia, entretanto, por seu trabalho junto ao 

setor educativo que promove cursos livres para atualização de conhecimentos e 

formação para professores e a inclusão da comunidade. Os moradores do entorno, 

                                                                                                                                                                                              
são postas as sobras das memórias que resistem. Nesse sentido, aponta os museus como um dos 
possíveis lugares de memória, isto é, locais em que é possível promover narrativas de 
acontecimentos passados em diálogo com a contemporaneidade.   
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além de poderem participar de programas na Escola do Olhar, podem e são 

convidados a participar ativamente de ações culturais (CDURP, 2018).  

O MAR foi concebido desde sua idealização para ser um “museu turístico”. 

Nesse sentido, torna-se imprescindível pensar como essa instituição lida com o 

público turista, sabendo que essa demanda exige serviços diferenciados, tais como 

recepcionistas e sinalização turística bilíngue, por exemplo. É necessário, ainda, 

promover debate a respeito da hospitalidade, para entender de que modo esses 

turistas estão sendo acolhidos.  

Além da problemática atrelada ao turismo e à hospitalidade, sabe-se que a 

criação do MAR parte de um processo conflituoso entre moradores do entorno, 

iniciativa privada e órgãos públicos, portanto, foi necessário compreender como o 

Museu acolhe essa comunidade.  

Com base nesse contexto, a presente pesquisa se justifica por gerar 

contribuição teórica que busca de dentro da área do turismo discutir sobre processos 

que impactam o meio social como a turistificação e a gentrificação impulsionadas 

pela atividade turística, em um campo de pesquisa relativamente novo, que é a Zona 

Portuária. Nesse trabalho, interessou pesquisar esses processos tendo como objeto 

empírico o Museu de Arte do Rio, pois entendeu-se que essas instituições refletem e 

expressam os problemas da sociedade. 

Pensando na produção acadêmica sobre o tema, observa-se que há 

pesquisas consistentes nas áreas da hospitalidade, da museologia e do turismo, 

entretanto, foram verificados poucos estudos que discutem as questões dessas 

áreas de maneira convergente. Além disso, de acordo com a revisão de literatura 

realizada pelas autoras Godoy e Leite (2019), nos anos de 2012 a 2017, nas 

principais bases de dados de periódicos nacionais e internacionais, não foram -

encontradas pesquisas empíricas que estudassem turismo, museus e hospitalidade 

por meio da abordagem da Antropologia Visual e da análise de imagens, o que 

confere a esta pesquisa um novo modelo de estudos, que integra as pesquisas que 

vêm sendo realizadas no EpisTemus/L‟Image, coordenados pela professora 

orientadora desta dissertação e dos quais participo como pesquisadora. 
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 Assim, este trabalho se justifica também por uma motivação pessoal. Desde 

2014 – quando fui bolsista de iniciação científica pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Rio de Janeiro (FAPERJ) –, venho desenvolvendo estudos na área de 

turismo, museus e hospitalidade por meio de metodologias de análise da imagem 

junto ao Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Turismo e Museus (EpisTemus) 

vinculado ao Grupo de Pesquisa Turismo, Cultura e Sociedade (T-Cult) da 

Universidade Federal Fluminense e certificado pelo diretório acadêmico do CNPQ. 

Essa produção pretende, assim, gerar contribuições para o arcabouço teórico e 

pesquisas empíricas do EpisTemus.  

Os estudos que contemplam a relação dessa tríade contribuem para o 

fomento de novas pesquisas, que podem colaborar com a propagação de um 

turismo sustentável e acolhedor nos museus, na medida em que esse tipo de estudo 

se dissemine, tornando mais aproximadas as áreas do turismo e da museologia. 

Os estudos que relacionam hospitalidade e turismo têm crescido 

consideravelmente. No entanto, ao passo que as pesquisas em hospitalidade aos 

poucos vêm contemplando diversos novos campos do turismo, em sua maioria, ao 

relacionar as duas áreas, são utilizadas, quase sempre, as mesmas ferramentas 

metodológicas. Todavia, existem métodos inexplorados para identificar as formas de 

hospitalidade nos mais diversos espaços apropriados pelo turismo, as metodologias 

de análise da imagem, por exemplo, se apresentam como uma possibilidade de 

inovação nesse campo. 

Quando se verificam pesquisas em turismo e hospitalidade, observa-se que é 

frequente nesse campo a utilização de métodos tradicionais quantitativos e 

qualitativos que se restringem, em muitos casos, a questionários aplicados ao 

público. Nesse sentido, Camargo (2008) levanta questões que levam a ponderar 

sobre quais das novas técnicas de observação da realidade o estudo do turismo 

relacionado a outros campos do conhecimento – neste caso, relacionado à 

Museologia – poderia suscitar ao tratar a hospitalidade enquanto dádiva. Como 

resposta, o autor sugere o estudo da hospitalidade a partir da semiótica. 

[...] A leitura das assimetrias existentes na dádiva da hospitalidade pode e 
deve estimular a procurar todas as metodologias possíveis. Aqui nada 
falamos da semiótica, terreno no qual não nos aventuramos, mas que deve 
ser lembrada como uma alternativa metodológica das mais promissoras 
(CAMARGO, 2008, p. 47). 
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Nota-se, por meio de estudos anteriores realizados pela autora dessa 

dissertação, e pesquisadora do Grupo de Pesquisa Turismo Cultura e Sociedade, 

coordenado pela orientadora e professora Karla Godoy, que a semiótica, de fato, é 

um caminho promissor para os estudos da hospitalidade no Brasil e no mundo, 

assim como outros métodos que compõem as metodologias de análises visuais. As 

imagens se constituem, sobretudo, como um instrumento de comunicação, e, de 

acordo com Joly (2012), podem levar ao conhecimento. Nesse sentido, entendendo 

a imagem como elemento que constrói uma narrativa visual (GASTAL, 2005), 

escolheu-se estudar as imagens geradas para e pelo turismo com a finalidade de 

gerar contribuições para a área. 

Frequentemente, no campo do turismo, adota-se o uso de metodologias 

convencionais, tais como surveys e grupos focais, além de pesquisas de base 

etnográfica. No entanto, como aponta Camargo (2008), existem áreas dessa 

atividade que não se arriscam a inovar e utilizar novas metodologias de pesquisa, 

sendo a hospitalidade uma delas. Entretanto, por considerar, nesse estudo, a 

hospitalidade sob o espectro da teoria filosófica de Lévinas (2005) e Derrida (2003), 

considerou-se mais adequado utilizar ferramentas da antropologia visual, que 

permitissem levantar pontos de subjetividade no campo de pesquisa. 

 A antropologia visual torna o pesquisador um “antropólogo turista” (MARTINS, 

2016, p. 529). Esse método, assim como a própria antropologia social, permite o 

conhecimento da diversidade e da diferença cultural que, para Martins (2016), 

“sempre teve em si um princípio turistificador traduzido nas ideias de viagem e de 

encontro com os outros, associado ao trabalho de campo e ao quesito metodológico-

epistemológico da contextualização do que se estuda” (MARTINS, 2016, p. 529).  

 O estudo das visualidades no campo antropológico e da etnografia sensorial 

permite a compreensão dos espaços e das relações sociais. O que se analisa é o 

cunho narrativo que se imprime na produção de imagens, que podem ser produzidas 

pelo próprio pesquisador ou por outrem (MARTINS, 2016). 

 No entanto, Martins (2016) salienta que a pesquisa antropológica em turismo 

que, se baseia em métodos da antropologia visual, não consiste apenas na 

produção de fotografias, vídeos e “[...] nem tampouco receber e ou tratar imagens 

disponíveis (produzidas por outros) de forma acrítica” (MARTINS, 2016, p. 536). É 



24 
 

preciso uma análise profunda e crítica, pois essa metodologia de pesquisa permite 

“[...] uma redefinição das relações de poder tradicionais entre pesquisador e os seus 

objectos/sujeitos [sic.] de estudo, facilitando novas formas de participação e 

comunicação antropológica” (MARTINS, 2016, p. 536).   

 
Ainda no que tange à antropologia visual, observa-se a fotoetnografia com a 

combinação de outros métodos e técnicas da Antropologia que prevê o registro de 

elementos culturais por meio de fotografias sequenciais como forma de narrativas 

por antropólogos. E, diferente da semiótica, há intencionalidade ao se produzirem as 

fotos, pois se pretende contar a história de uma comunidade, de uma localidade 

(CAVEDON, 2005).  

A fotografia se propõe a ser uma comunicação prolongada a respeito de 

pesquisas de cunho antropológico e promete, assim, oferecer uma contribuição 

ampliada para o campo da hospitalidade. A fotoetnografia, se combinada à técnica 

do Volunteer-employed photography8 e aos diários de fotografia, pode captar a 

subjetividade e as relações de hospitalidade nos espaços. Desse modo, por meio da 

análise de imagens junto aos registros do diário de fotografia podem-se obter 

informações a respeito do olhar dos turistas e contrapor a interpretação do 

pesquisador com escritas dos entrevistados. Admite-se, ainda, complementar a 

pesquisa com outros métodos da Antropologia Social como as entrevistas em 

profundidade. 

Por meio desta metodologia torna-se possível conhecer a “representação” do 

que os turistas consideram como elementos hospitaleiros ou hostis, assim como as 

próprias narrativas imagéticas que a comunidade nativa produziu no período em que 

se deu a reforma urbanística na região portuária do Rio e continua produzindo. 

Busca-se assim, fugir da ideia de padronização e senso comum, para que se possa, 

de fato, compreender os símbolos que constroem o museu como um “lugar de 

hospitalidade”9. 

                                                             
8
 No Volunteer-employed photography (VEP) os entrevistados da pesquisa são os produtores das 

fotos. Em geral, são feitos a eles alguns questionamentos ou pedidos para que criem uma narrativa 
com fotos produzidas por eles mesmos e, então, ao fornece-lhes a câmera, os dados para análise 
posterior se criam (BALOMENOU; GARROD, 2014). 
9
 Termo utilizado por Isabel Baptista (2008, p.6) que inspirada por Augé (1986), entende por lugares 

de hospitalidade “lugares de urbanidade, de cortesia cívica, de responsabilidade e de bondade. São 



25 
 

Desse modo, a metodologia deste trabalho se estruturou em três momentos: 

o primeiro diz respeito ao levantamento de fontes bibliográficas para compreender a 

hospitalidade, o processo de turistificação dos museus e a construção do Rio de 

Janeiro como uma cidade mercadoria; o segundo é composto pelo mapeamento 

bibliográfico dos usos da fotografia no campo da Antropologia Visual, apresentando 

de que modo este método pode contribuir para as pesquisas em turismo e 

hospitalidade; e, por fim, realizaram-se pesquisas de campo na região portuária – 

especialmente no trecho em que o Museu de Arte do Rio se insere –, com produção 

e análise de imagens próprias durante o campo nesse local, além de entrevistas 

informais com turistas e moradores da comunidade local. 

Contudo, esta pesquisa foi dividida em sete sessões, a saber: a primeira 

corresponde à introdução que apresenta breve contextualização sobre os 

megaeventos na cidade do Rio de Janeiro, apresentando como se estabeleceu 

nesse período a relação entre o turismo e os museus (alçados como atrativos 

culturais), destacando a necessidade de tratar de questões relacionadas com a 

hospitalidade. Além disso, descreve, em síntese, o processo de reforma urbanística 

e estética da região portuária do Rio, localizando o Museu de Arte do Rio. A sessão 

contempla ainda a problemática de pesquisa, justificativa da pesquisa para o campo 

acadêmico e a sociedade civil, objetivos (gerais e específicos) e a metodologia 

utilizada. 

 A segunda sessão apresenta o primeiro capítulo desta dissertação “Interfaces 

da Hospitalidade: dimensões teóricas”, que dispõe de um mapeamento das 

pesquisas sobre a hospitalidade, apresentando as principais formas de abordagem 

utilizadas nos estudos do tema. Neste tópico, privilegia-se e discute-se a 

hospitalidade como ética e virtude (LÉVINAS, 2005; DERRIDA, 2003; GOTMAN, 

2009; 2013), pois esta é a premissa teórica adotada nesta pesquisa. Busca-se ainda 

distinguir inospitalidade e hostilidade, termos que parecem sinônimos, mas que, para 

autores como Camargo (2015) guardam diferenças entre si.  

 O capítulo 1 elucida o leitor sobre o que se entende por hospitalidade em 

patrimônios culturais e museais e “lugares de hospitalidade” neste trabalho, 

                                                                                                                                                                                              
lugares [...] que convidam à entrada do outro numa oferta de acolhimento, refúgio, alimento, ajuda ou 
conforto”. 
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demonstrando, assim, o referencial teórico utilizado para a análise final dos 

elementos visuais de hospitalidade, hostilidade ou inospitalidade que emergiram no 

campo de pesquisa. 

A terceira sessão e capítulo 2 “O processo de “modernização estética e 

urbana” da cidade do Rio de Janeiro e a turistificação do espaço” aborda o processo 

de globalização das cidades ocasionado pelo capitalismo e, ancorado a essa 

perspectiva, são apresentados conceitos do que se considera “cidade mercadoria”. 

A modernização da estética e do território urbano da cidade do Rio de Janeiro e da 

Zona Portuária ganha perspectiva, nesse sentido. Essa sessão também evidencia o 

projeto da reforma urbanística elaborado para a cidade, com foco especial no 

Projeto Porto Maravilha. Abordou-se ainda a questão da turistificação dos museus 

(GODOY, 2010) e da estetização das cidades (LIPOVETSKY; SERROY 2015), 

(GODOY, 2018), (GODOY; LUNA, 2018), com foco na Zona Portuária no contexto 

dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

A quarta sessão corresponde ao capítulo 3 “O Museu de Arte do Rio e sua 

relação com os outros: Hospitalidade e hostilidade” que contextualiza a criação do 

MAR, apresentando as características que o compõem. Foram mapeadas e 

analisadas as ações desenvolvidas pela instituição voltadas para a comunidade local 

e para o turismo, a fim de verificar como se dá o relacionamento entre o Museu, 

moradores e turistas, observando, assim, de que modo a instituição museológica se 

aproxima e acolhe – se acolhe – esses sujeitos. 

             A quinta sessão apresentou o capítulo “O uso das imagens no turismo” que 

apresenta de que modo a pesquisa em turismo se aproxima e se utiliza de 

metodologias de análise da imagem. Além disso, foram apresentados os conceitos 

de um dos campos da Antropologia, a Antropologia visual – tendo como base 

apenas a fotografia – como método alinhado à pesquisa em hospitalidade.  

Além disso, o capítulo quatro apresentou discussões sobre a ética da 

pesquisa com imagens, apontando as principais leis que regulam a utilização desse 

método.  

A sexta sessão “O que dizem as imagens? Narrativas visuais sobre 

hospitalidade e hostilidade no MAR” expõe e analisa os resultados da pesquisa de 
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campo, realizada por meio da análise de fotografias produzidas pela pesquisadora, 

que revelaram até que ponto o Museu de Arte do Rio pode ser considerado um lugar 

de hospitalidade.  

Por fim, na última sessão, as considerações finais expuseram uma síntese do 

conteúdo exposto no trabalho, em que se verificou se os objetivos foram atingidos e 

a questão problema solucionada. Esta sessão evidenciou as dificuldades da 

pesquisa, as contribuições possíveis para área da hospitalidade bem como possíveis 

caminhos para novas pesquisas. 
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1 INTERFACES DA HOSPITALIDADE: DIMENSÕES TEÓRICAS 

 

Autores das Ciências Sociais e das Ciências Humanas, como a Filosofia, 

encaram o fenômeno da hospitalidade pela perspectiva do dom, da dádiva, da 

virtude e da ética. Compreende-se, nessa dissertação, a hospitalidade como campo 

do saber transdisciplinar que trata das relações sociais entre os sujeitos (GOTMAN, 

2013).  E considerou-se relevante travar uma discussão a respeito dos conceitos 

inospitalidade e a hostilidade, tidos pelo senso comum como antagônicos à 

hospitalidade.  

 

1.1 HOSPITALIDADE: ÉTICA, VIRTUDE, DÁDIVA OU TROCA? 

 Por ser um fenômeno social, as discussões sobre hospitalidade admitem 

contribuições de diversas áreas do saber, e isto permite a reflexão de modo 

transdisciplinar a respeito do tema. Marcelino e Camargo (2017), em seu capítulo de 

livro intitulado “Dimensões teóricas da noção de hospitalidade”, propuseram-se a 

realizar uma revisão de literatura sobre este tema. Assim como explicitam os 

autores, promover um estado da arte sobre os estudos de hospitalidade exige 

esforço teórico, pois há pesquisadores que tratam do tema sem utilizar o termo 

hospitalidade e, além disso, esse fenômeno social é investigado nos mais diversos 

campos, podendo-se citar a Filosofia, Sociologia, Antropologia, Comunicação Social, 

Hotelaria, Turismo e Gestão (MARCELINO; CAMARGO, 2017). 

 Para a compreensão do que seja a hospitalidade, Marcelino e Camargo 

(2017) segmentaram as acepções mais comuns da hospitalidade na área 

acadêmica, baseando-se em autores que frequentemente costumam aparecer nos 

estudos da área. O primeiro segmento se refere ao uso do senso comum do 

conceito de hospitalidade, quando pesquisadores utilizam as definições do termo 

encontradas em dicionários; O segundo grupo é formado por estudiosos que 

reduzem o uso da palavra “hospitalidade” a questões atreladas à hotelaria e à 

comensalidade. Em geral, como apontam os autores, esse grupo de pesquisadores 

pertence à Escola Britânica; Enquanto isso, o terceiro segmento contempla os 

pesquisadores “[...] que utilizam o conceito em arrazoados tanto de disciplinas 
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científicas (a antropologia na frente) tanto de ciências aplicadas (comunicação, 

gestão, turismo, etc)” (MARCELINO; CAMARGO, 2017, p. 43).  

 Embora não seja objeto central da discussão desse capítulo, para a 

compreensão do tema e das diversas possibilidades que o campo de estudo nessa 

área permite, além de justificar o caminho pelo qual esse estudo pretende seguir, 

faz-se necessário explicar, ainda que de modo não verticalizado, os segmentos que 

ressaltam Marcelino e Camargo (2017). Camargo (2008) considera três frentes para 

o estudo da hospitalidade, e uma delas é o viés comercial. Portanto, optou-se, aqui, 

por apenas explicar o que os pesquisadores consideram como hospitalidade 

comercial, pois acredita-se que de nada acrescentará para esta discussão a 

apresentação de conceitos retirados dos dicionários, que, em suma, estão 

relacionados ao acolher e o bem receber com amabilidade um estranho 

(MARCELINO; CAMARGO, 2017).  

   A hospitalidade tem sido compreendida, em especial, na atividade turística 

pelo viés tecnicista e comercial. Assim, de acordo com a premissa mercadológica a 

hospitalidade se constitui como um conjunto de trocas pagas que envolvem 

hospedagem e alimentação. Isso se deve, em certa medida, aos estudos das 

universidades e organizações britânicas que utilizavam a palavra hospitalidade para 

designar “[...] um conjunto de atividades do setor de serviços associados à oferta de 

alimentos, bebidas e acomodações” (LASHLEY; MORRISON, 2014, p. 2). Esse 

conceito se refere ao que Lashley e Morrison (2014) denominaram de “indústria da 

hospitalidade” e não da hospitalidade em si. 

Camargo (2008) acrescenta que, nos Estados Unidos, a hospitalidade ainda é 

tratada como sinônimo de hotelaria. O autor revela que, naquele país, há o uso do 

termo “lodging industry”, que em português significaria “indústria da hospedagem”10, 

algo semelhante, pois, ao que Lashley e Morrison (2004) abordam como a “indústria 

da hospitalidade”. A respeito do conceito de hospitalidade nos EUA, Camargo (2008, 

p. 28) contribui: 

Os compêndios gastam um capítulo para falar sobre as tradições da 
hospitalidade e em seguida passa-se às instâncias do turismo moderno, 
como se da antiga hospitalidade restasse apenas a sua atual versão 

                                                             
10 Tradução livre. 
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comercial baseada no contrato e na troca estabelecidos por agências 
operadoras, transportadoras e de viagens e por hotéis e restaurantes. 

 

  Outros pesquisadores debruçaram-se sobre o conceito e aplicações da 

hospitalidade comercial. Dentre os destacados por Marcelino e Camargo (2017), 

ressaltam-se aqui três das principais contribuições no campo, como o caso dos 

estudos de Chon e Sparrowe (2003; 2014) sobre o mercado hoteleiro no passado e 

no presente com base em estudos de caso; Morrison (2011) e a aplicação do 

marketing no campo da hospitalidade; e Walker (2002), que apresenta uma noção 

de hospitalidade comercial “completa” em que relaciona viagens e turismo aos “[...] 

meios de hospedagem, alimentos e bebidas, eventos, convenções e exposições, 

lazer e recreação etc., bem como marketing, recursos humanos, liderança, 

gerenciamento e suas aplicações no campo da hospitalidade” (WALKER, 2002, p. 

47, apud MARCELINO; CAMARGO, 2017). 

 Contudo, Marcelino e Camargo (2017) e Camargo (2008) conferem a Lashley 

e Morrison (2004) destaque especial, pois mesmo que os autores estejam tratando a 

hospitalidade pela ótica comercial, buscaram superar a noção de hospitalidade como 

sinônimo das práticas de hotelaria e catering11. Os estudos dos pesquisadores 

britânicos perpassam as noções rasas a respeito da hospitalidade, pois para eles 

habitam na hospitalidade elementos como “mutualidade e troca” e “sentimentos de 

benevolência e altruísmo” (LASHLEY; MORRISON, 2004, p. 5).  

 Lashley e Morrison (2004) propuseram o estudo da hospitalidade por meio de 

contextos em que os atos de hospitalidade acontecem. A isto denominaram de 

domínios sociais, os quais foram classificados em “social”, “privado” e “comercial”. 

Algo semelhante ao que Camargo (2004) realizou no Brasil com seu ensaio 

intitulado “Hospitalidade”, entretanto, sabe-se que esse autor guiou seus estudos 

pela teoria da dádiva de Marcel Mauss (2003), contrariamente ao que fizeram 

Lashley e Morrison também em 2004.  

 Lashley e Morrison (2004) descrevem o domínio social da hospitalidade como 

o momento do encontro entre os sujeitos em um cenário público – para eles, esses 

encontros se dão no momento da produção de alimentos, bebidas e acomodação. A 

                                                             
11

 Palavra de origem inglesa que designa serviços que fornecem alimentação coletiva. Nesse sentido, 
está relacionada à restauração, serviços de alimentação nos hotéis e restaurantes.  
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respeito do domínio privado, “[...] considera o âmbito das questões associadas à 

oferta da „trindade‟ no lar assim como leva em consideração o impacto do 

relacionamento entre anfitrião e hóspede” (LASHLEY; MORRISON, 2004, p. 5). Por 

fim, o domínio comercial da hospitalidade, objeto de estudo dos pesquisadores, 

desenrola-se no momento da relação entre sujeitos que envolvem fundo financeiro. 

Em geral, esses encontros acontecem durante a prestação de serviços de 

acomodação, alimentos e bebidas e entretenimento.  

Ainda nesse sentido, Lashley e Morrison (2004) sinalizam que quando há 

troca monetária na relação entre o anfitrião (quem fornece o serviço) e o hóspede 

(quem paga pelo produto ou serviço) não se observa a hospitalidade de modo 

incondicional - como propõe Derrida (2003) -, pois o anfitrião, sempre espera a troca 

e, em muitos casos, só é gentil com o hóspede porque há a esperança do 

recebimento da troca que neste caso consiste na retribuição monetária. Ao mesmo 

tempo, nesse cenário comercial, o hóspede se isenta da necessidade da retribuição, 

inclusive, de dizer “muito obrigado”. 

De acordo com Camargo (2008), as contribuições do grupo de Lashley e 

Morrison para a hospitalidade são inegavelmente positivas, entretanto, o autor 

pondera que a temática da hospitalidade comercial ainda possui “lacunas teóricas”, 

embora os estudos sobre hospitalidade do grupo britânico se mantenham como “[...] 

um diferencial competitivo a ser buscado pelas empresas de hospedagem e 

restauração – [o que] representa um avanço inegável na reflexão e pesquisa 

turísticas” (CAMARGO, 2008, p. 30). Contudo, o autor se questiona sobre a 

possibilidade da hospitalidade comercial ser pensada sob a luz da teoria de Marcel 

Mauss sobre a dádiva e pergunta se “teria o sistema da dádiva desaparecido sob a 

avalanche do comércio?” (CAMARGO, 2008, p. 30).  

Para responder essa questão, propõe-se o debate trazido por Anne Gotman 

(2009) ao questionar logo no título do seu artigo: é possível o comércio da 

hospitalidade? A autora se baseia na teoria do dar-receber-retribuir do antropólogo 

Marcel Mauss (2003). Nesse sentido, Gotman (2009) acredita que o dinheiro 

bloqueia a retribuição, pois não há sacrifício por parte de quem oferece a dádiva, 

portanto, não haveria uma retribuição.  
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É uma hospitalidade que se pode chamar de neutra, com rituais impessoais. 
Mas, na verdade, o anfitrião genuinamente (como indivíduo e não apenas 
como empresário) hospitaleiro tentará compreender e criar forma de 
interação com seus hóspedes que dão origem a novos rituais (CAMARGO, 
2015, p. 59). 

 Gotman (2008) afirma que pensar numa hospitalidade comercial é uma 

“tentativa ingênua e ideologicamente comprometida de camuflar o apelo 

mercadológico de venda de algo” (GOTMAN, 2008, p. 117 apud CAMARGO, 2015, 

p. 61). De acordo com Camargo (2015), para autora, a hospitalidade comercial 

promovida pelo turismo não trata da hospitalidade genuína – isto é, o ato que não 

espera retribuição -, mas sim de uma encenação. Contudo, Gotman (2009) não 

excluí a possibilidade de na hospitalidade comercial haver atos de hospitalidade, 

mesmo que em raros momentos. 

  Como pensar a hospitalidade em museus por meio da premissa da 

hospitalidade comercial, se os museus deveriam ser instituições abertas ao público e 

sem fins lucrativos? (SUANO, 1986). Embora haja trocas comerciais dentro do 

espaço museológico, como na bilheteria que dá acesso à instituição, na loja de 

souvenires ou até mesmo em restaurantes e lanchonetes, não se pode afirmar que 

há, em sua concepção com instituição pública, apelo mercadológico explícito. Nesse 

sentido, como norte para essa pesquisa que trata da hospitalidade em museus, será 

adotado o conceito de hospitalidade numa perspectiva humana. Para tanto, faz-se 

necessário também compreender a premissa da hospitalidade como dádiva.  

Camargo (2008), autor brasileiro, como citado anteriormente, baseia seus 

estudos no que denomina hospitalidade substantiva. O pesquisador, apoiado na 

discussão maussiana, apresenta a hospitalidade como uma dádiva, um dom que é 

entregue ao hóspede, já que para ele:  

Estamos mais próximos dos franceses, pela vinculação da hospitalidade à 

perspectiva maussiana da dádiva, ainda que para eles a aplicação da noção 

de hospitalidade ao campo do turismo seja entendida de forma diferente 

(CAMARGO, 2008, p. 18). 

 

No Ensaio sobre o dom, parte integrante do livro “Sociologia e Antropologia”, 

Marcel Mauss (1950) discute, baseado em contexto cultural, a relação da economia 

de trocas realizadas por sociedades da Polinésia, Melanésia e noroeste americano. 

O antropólogo verificou que as relações eram baseadas no processo de dar e 

receber e na retribuição de “presentes” de forma voluntária, livre e gratuita. Essas 
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relações de troca foram denominadas pelo autor como um sistema de “prestações 

totais” (MAUSS, 2003).  

Por se configurarem como livres e voluntárias pode-se tratar dessas trocas 

também na perspectiva de dádivas e contra dádivas – e, que, por si só, constituem-

se como fatos sociais totais12, envolvendo assim o sistema social dessas sociedades 

“arcaicas”.  

Existe aí um enorme conjunto de fatos. E fatos que são muito complexos. 
Neles, tudo se mistura, tudo o que constitui a vida propriamente social das 
sociedades que precederam as nossas – até às da proto-história. Nesses 
fenômenos sociais "totais", como nos propomos chamá-los, exprimem-se, 
de uma só vez, as mais diversas instituições: religiosas, jurídicas e morais – 
estas sendo políticas e familiares ao mesmo tempo –; econômicas – estas 
supondo formas particulares da produção e do consumo, ou melhor, do 
fornecimento e da distribuição –; sem contar os fenômenos estéticos em 
que resultam estes fatos e os fenômenos morfológicos que essas 
instituições manifestam (MAUSS, 2003, p. 187). 

Mauss (2003) constata que há um movimento que é impulsionado pelo “dar” 

voluntariamente algo a alguém, porém há a necessidade da reciprocidade e o 

interesse pela troca. Essa relação é permeada por uma espécie de contrato invisível. 

Há, portanto, e acima de tudo, um interesse pela reciprocidade, o que forma a tríade 

“dar-receber-retribuir”, em que, em um momento, o sujeito é o que entrega ao outro 

a dádiva e, em outro momento, o sujeito é o que recebe. Camargo (2008, p. 24) 

afirma que “[...] a hospitalidade é o ritual básico do vínculo humano, aquele que o 

perpetua nessa alternância de papéis”. 

Como foi ressaltado no início dessa sessão, a hospitalidade como dádiva 

pode ser estudada por meio de três perspectivas: a filosófica, a socioantropológica e 

a comercial (CAMARGO, 2008). Já foram explicitados aqui conceitos que tangem o 

pensamento acerca do comércio da hospitalidade. Torna-se fundamental abordar o 

pensamento socioantropológicos e filosófico da hospitalidade.  

O campo da socioantropologia baseia seus estudos na teoria da dádiva 

discutida por Marcel Mauss (2003). De acordo com Marcelino e Camargo (2017), 

foram verificadas inúmeras contribuições para o campo da hospitalidade que se 

                                                             
12

 Termo elaborado com base no conceito de Émile Durkheim (1895). O “fato social” engloba os 
modos de agir, pensar e sentir que, embora exteriores ao indivíduo, exercem influência e força sobre 
ele. Contudo, essas forças que o obrigam (de modo coercitivo) a adaptar-se às regras da sociedade 
em que está inserido (GASTALDO, 2013). 
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apoiam nessa premissa epistemológica. Entretanto, os autores apontam dois 

principais pesquisadores que vêm sendo mais citados nas publicações da área 

como expoentes consideráveis para definir a hospitalidade: Anne Gotman (2013) e 

Alain Montadon (2003), ambos compõem a escola francesa dos estudos de 

hospitalidade. 

Anne Gotman (2013), como visto anteriormente, não centra seus estudos na 

temática da hospitalidade comercial, mas sim na hospitalidade como um dom, uma 

dádiva. Nesse sentido, ancorada pelos princípios maussianos, pensa que a 

hospitalidade passou por mudanças restabelecendo, assim, os rituais de troca. 

Desse modo, diferentemente do que Mauss (2003) verificou na Melanésia e 

Polinésia, Gotman (2013) busca alinhar seus estudos com os ritos da “hospitalidade 

contemporânea”.  

Para a pesquisadora francesa, a hospitalidade pode ser compreendida como 

algo que transcende as regras, uma atitude de acolhimento que não é esperada, que 

não está no script e que pressupõe um sacrifício. Nas palavras da autora, a 

hospitalidade é “[...] o que nos leva além do código, que nos leva a dar um pouco 

mais. Em outras palavras, a hospitalidade é enquadramento (cadre) e sacrifício” 

(GOTMAN, 2013, p. 150). 

Gotman (2013) corrobora também com o pensamento de Lévinas (2005) a 

cerca do conceito de alteridade e da ética implícita na ação de saída do Eu rumo ao 

Outro. Para autora “[...] não se pode viver dentro de si, não se pode sobreviver a não 

ser abrindo-se ao outro, mesmo quando este outro é ao menos como quando se o 

percebe inicialmente como um perigo, um inimigo” (GOTMAN, 2013, p. 150). 

Alain Montadon (2003) acredita que, por meio da hospitalidade, pode-se obter 

a socialização dos sujeitos. O pensamento de Montadon (2003), em alguma medida, 

assemelha-se ao de Jacques Derrida (2003), pois, ao encarar a hospitalidade como 

dádiva, acredita que o anfitrião, antes mesmo de pedir que seu hóspede se 

identifique, deva lhe ofereça um dom.  

É uma maneira de se viver em conjunto regida por regras, ritos e leis. 

Homero havia estabelecido regras fixas da hospitalidade e o seu 

desenvolvimento, desde o instante em que um visitante chega à casa do 

anfitrião até o momento de sua partida. Tal cena se decompunha em uma 

série de microcenas, incluindo, entre outras: a chegada, a recepção, o ato 
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de se acomodar, festejar, dizer seu nome e sua pátria, se deitar, se banhar, 

a entrega dos presentes, as despedidas. Tudo isso sendo altamente 

significativo em termos de um ritual bem-estabelecido, de acordo com as 

fórmulas e em uma ordem bem-determinada (MONTADON, 2003, p. 132). 

 Contudo, cabe ressaltar a contribuição de Luiz Octávio de Lima Camargo 

(2004) para os estudos da hospitalidade no Brasil e que, por se apoiar na teoria da 

dádiva, também nos ajuda a pensar a hospitalidade nos museus, objeto empírico 

dessa dissertação. Vale pontuar os aspectos teóricos suscitados por ele desde o seu 

primeiro livro “Hospitalidade”, publicado em 2004, e que foi e ainda é para os 

estudos da área a base que sedimenta os conceitos de hospitalidade.  

 Camargo (2004) compreende a hospitalidade como “[...] um conjunto de leis 

não escritas que regulam um rito social e cuja observância não se limita aos usos e 

costumes das sociedades ditas arcaicas ou primitivas” (CAMARGO, 2004, p.17). 

Nesse sentido, a hospitalidade se torna uma virtude que se desvela segundo os 

encontros de alteridade com o outro. Para o autor, ela “acontece nas frestas da 

inospitalidade13 dominante” (CAMARGO, 2015, p. 44). 

 O autor fornece também arcabouço necessário para pensar a hospitalidade 

aplicada ao Turismo por meio da premissa da dádiva, pois este paradigma encara a 

hospitalidade como uma relação de trocas. Entende-se, assim, o turismo também 

como atividade econômica que presume trocas. Desse modo, Camargo (2015, p. 45) 

afirma que “[...] o vínculo estabelecido pela troca pode resultar de uma manifestação 

genuína ou estudada, encenada (traduzida em protocolos)”.  

 Ao tornar-se professor do Mestrado em Hospitalidade da Faculdade Anhembi 

Morumbi, Luiz Octávio de Lima Camargo não dispunha de produção bibliográfica 

brasileira para compor o material de suas aulas. Ao mesmo tempo em que Lashley e 

Morrison (2004) produziam na Inglaterra, Luiz Octávio se propôs, então, a produzir 

um “material de apoio” para suas aulas. Assim, nasceu o livro “Hospitalidade”, e se 

sedimentou a matriz que organiza os tempos e espaços buscando compreender de 

que modo como a hospitalidade se instituiria. 

Camargo (2004) criou domínios da hospitalidade social para que se tornasse 

possível pesquisar na área. No que diz respeito aos espaços em que a hospitalidade 
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 Termo discutido nas próximas sessões. 
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ocorre, podem-se citar: o doméstico, público, comercial e virtual. Já os tempos da 

hospitalidade são: hospedar, alimentar, recepcionar e entreter. O que confere um 

caráter de inovação ao trabalho de Camargo é o fato de o pesquisador trabalhar 

com o domínio virtual, diferente de Lashley e Morrison (2004). 

Para Camargo (2015, p. 45) “[...] os domínios da hospitalidade acontecem na 

realidade nos interstícios de um cotidiano e de uma história marcada pela 

inospitalidade quando não pela hostilidade [grifo do autor]”. Nesse sentido, o autor 

diz que a hospitalidade precisa ser pensada pelo ponto de vista das relações 

interpessoais “[...] como o resgate, a troca do calor humano num ambiente social 

cada vez mais inóspito, quando não hostil14, ressaltando as possibilidades que 

restam no mundo contemporâneo, de manifestação ou de recriação dos vínculos 

sociais” (CAMARGO, 2015, p. 45).  

Sabe-se que as discussões e conceitos sobre hospitalidade descritos e 

analisados até este ponto significaram muito para construção desse campo do saber 

ainda em construção. Não obstante, verificou-se que para a análise das relações 

sociais entre museu e turismo não são suficientes as teorias que sustentam uma 

visão mercadológica da hospitalidade, pois embora haja trocas comerciais dentro 

dos museus - os turistas pagam para entrar, comprar souvenirs, se alimentar etc.-, 

esses espaços são abertos ao público e exercem – ou deveriam – papéis sociais 

importantes para a sociedade. 

Se as trocas comerciais existem dentro da instituição museal, estas não são o 

mote principal da sua existência, deve-se pensar também, em que momento se 

insere a dádiva na relação museu – turista, se o turista paga para entrar nesse 

espaço? Como aponta Gotman (2009), o dinheiro isenta o Outro da retribuição. 

Neste contexto, o mais adequado seria analisar as relações sociais de hospitalidade 

e hostilidade nesse ambiente de acordo com a perspectiva francesa e filosófica do 

tema.   

Segundo Camargo (2008), os principais autores da Filosofia que pensaram a 

hospitalidade, foram Immanuel Kant, em seu livro À paz perpétua (1795), Emmanuel 

Lévinas, em Totalidade e Infinito (1961), e Jacques Derrida, nas obras Manifesto 

                                                             
14

 Para melhor se compreender o que seria um ambiente inóspito ou hostil, descreve-se o subcapítulo 
a seguir. 
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pela Hospitalidade (1999), A hospitalidade e as novas tecnologias (2001) e Anne 

Dufourmantelle convida Jacques Derrida a falar de hospitalidade (2003).   

O filósofo Emmanuel Lévinas (2005) apresenta a hospitalidade de modo 

implícito ao discorrer sobre a ética da alteridade e a responsabilidade que o 

individuo tem sobre o outro, no momento em que esse outro, o interpela. O autor 

propõe o caminho da ética da alteridade como modo para que os indivíduos 

convivam em harmonia e em paz. 

De acordo com Lévinas (2005) a hospitalidade consiste na abertura infinita 

para com o outro que, por sua vez, é a extensão do Eu. A hospitalidade se coloca 

como o lugar da benevolência, do acolhimento, do refúgio, do alimento, isto é, da 

junção de elementos que promovem a abertura ao Outro, sem reservas, e o acolhem 

em uma relação ética. Para o filósofo, a hospitalidade é um “problema ético-

teológico e não jurídico” (CAMARGO, 2015, p. 53).  

Lévinas (2005) apresenta a abertura do Eu e do Outro como forma de criar 

uma sociedade fraterna em que os indivíduos sejam capazes de entender – e, mais 

que isso, compreender - a pluralidade dos sujeitos, valorizando assim, o respeito às 

diferenças e a convivência ética (LÉVINAS, 2005). 

Para Lévinas (2009) para alcançar o conhecimento do conceito de alteridade, 

é preciso compreender a premissa do Rosto. O outro mostra-se sempre ao eu a 

partir da figura do rosto, evocando assim, questionamentos, interpelando o eu sobre 

sua responsabilidade com outro. Nas palavras do autor, “[...] o Eu (Moi) diante do 

Outro é infinitamente responsável” (LÉVINAS, 2009, p.53). 

Em Totalidade e Infinito (1961) Lévinas apresenta dois passos no caminho da 

responsabilização para com o outro. O primeiro consiste no surgimento do eu, 

quando o indivíduo se ocupa da sua própria sobrevivência, porém o filosofo alerta, o 

eu ainda não pode ser considerado humano, pois a humanidade só surge quando há 

a responsabilidade pelo outro, diante de sua fragilidade. O segundo passo diz 

respeito à saída do “eu” rumo ao “outro”, sem a exigência da reciprocidade, por meio 

da relação de alteridade e da sensibilidade de que o “eu” só existe com “outro”. 

É no encontro face-a-face, no rosto do outro que me interpela, que se dá a 

ética da alteridade. Cada encontro preserva sua originalidade, é único. Nesse 
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encontro que possibilita a tomada de consciência do “eu”, provocado pela ética da 

alteridade que se dá o acolhimento ao outro sem que sejam impostas regras.  

A alteridade aparece na tese do filósofo como um desafio e princípio das 

relações humanas. Se o Eu só existe quando em contato com o Outro, se faz 

necessário, em um mundo em que os sujeitos tornam-se egoístas, individualistas e 

egocêntricos, o exercício da sensibilidade no acolhimento para com o Outro que 

necessita ajuda, já que este é responsabilidade do Eu. Contudo, a alteridade para 

Lévinas (2005) e o abandono do Eu egoísta e individualista promoveria uma 

sociedade fraterna e em paz, como sinaliza Costa e Caetano (2014, p. 205): 

[...] A dimensão da Alteridade pensada por Lévinas, provoca uma mudança 

interior, aspirando uma sociedade melhor para se viver. Calcado na 

subjetividade acolhedora do Rosto, o direito não se reduzirá a uma 

racionalidade procedimental que dita códigos, normas, responsabilidade, 

mas se tornará promovedor da paz e do bem para todos. 

Immanuel Kant (2017) propõe a hospitalidade a partir da ética racional, ao 

contrário do que preconiza Lévinas (2005). Para Kant (2017) a ética possui forte 

ligação com os aspectos jurídicos, por exemplo: ao falar das fronteiras territoriais, 

pressupõe uma hospitalidade condicional à segurança do anfitrião. O filósofo afirma 

que todos os indivíduos são cidadãos do mundo e, portanto, têm direito de estar 

onde quiserem, no momento em que quiserem e devem ser recebidos de modo 

hospitaleiro, a menos – e aqui se impõe a condição – que ameace o seu anfitrião 

(KANT, 2017). 

A abordagem kantiana aponta para a boa acolhida do estrangeiro. É preciso 

tratar bem aqueles que vêm de fora. Mais que uma vontade do anfitrião, é uma 

obrigação, pois entende-se que o espaço em que se recebe é tanto do hóspede 

quanto do anfitrião. No entanto, deve-se respeitar a segurança de quem recebe e as 

leis jurídicas. Se o forasteiro se revelar como um perigo... Se o estrangeiro ameaçar 

a família do anfitrião... São questões que Kant (1795) põe para pensar a 

hospitalidade.  

Kant fala em limites para a relação. Para este filósofo, tratar bem os 

convidados é um imperativo categórico, mas a obrigação está inserida 

dentro de uma reflexão maior: por um lado, no âmbito desse imperativo, 

mas, por outro lado, no âmbito da legislação da liberdade externa e do 

respeito à lei jurídica (CAMARGO, 2015, p. 52). 
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De acordo com a tese kantiana é preciso conhecer o estrangeiro, exigindo-lhe 

assim, seu nome, documentação, para que o anfitrião decida se oferecerá ou não o 

acolhimento. Isto para Lévinas (2005) é inconcebível, pois quando o eu impõe 

condições e, desconsidera o outro como parte de sua existência, está cometendo 

um ato violento. 

 Marcelino e Camargo (2017) apresentam ainda a contribuição Scherer (2011) 

ao apontar que a hospitalidade constitui-se no ato de abrir-se para um mundo que 

até então estava fechado. Relacionando com a questão da hospitalidade condicional 

de Kant (2017), os sujeitos impõem regras (condições) para se abrirem ao outro por 

receio de ferir sua segurança – ou sua saúde física e psicológica. Isso é o que 

Scherer (2011) considera como mundo fechado. A autorização para entrar pela 

porta, ou seja, a partir do momento em que se verifica que o hóspede não fará mal 

ao anfitrião, ele se abre e, então, é possível um encontro de alteridades. 

Todavia, manter-se fechado cria uma ferida que não cicatriza, impede o que 

recebe de ver que o sentimento de paz só adentra quando o outro é 

autorizado adentrar. Os riscos são os mesmos com a porta aberta ou 

fechada, entretanto, com a porta aberta é possível descobrir uma relação 

com o outro que não é possível quando se mantém a porta fechada 

(MARCELINO; CAMARGO, 2017, p. 55). 

Ainda nas Ciências Humanas, Jacques Derrida (2003) é influenciado por 

Lévinas (2005) de certo modo, publicando, inclusive, o livro Adeus a Emmanuel 

Lévinas. O autor francês corrobora com a tese do filósofo lituano15 ao descrever a 

hospitalidade sob a perspectiva da ética e pressupondo que para o exercício desta 

deveria haver a ausência da necessidade da reciprocidade e regras, discordando 

também do pensamento kantiano que propõem a condicionalidade.  

Derrida (2003) aponta que a questão da hospitalidade se inicia a partir do 

questionamento “[...] devemos pedir ao estrangeiro que nos compreenda, que fale 

nossa língua, em todos os sentidos do termo, em todas as extensões possíveis, 

antes e a fim de poder acolhê-los entre nós?” (DERRIDA, 2003, p.15). De acordo 

com o autor, a hospitalidade consiste na abertura infinita, assimétrica e incondicional 

em relação ao outro, conceito semelhante ao que apresenta Lévinas (2005). 

                                                             
15 Emmanuel Lévinas nasceu em 1906, em Kaunas, Lituania.O filósofo pertencia a uma família judaica 

e teve seus familiares assassinados pelos nazistas, exceto sua filha e esposa (COSTA; CAETANO, 
2014). 
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O autor funda o conceito de hospitalidade incondicional que prevê o 

acolhimento sem restrições, sem a imposição de regras e contratos, o outro não 

necessitaria apresentar-se, comprovar sua origem – elemento fundamental em Kant. 

Nas palavras de Derrida (2001, p. 47), a hospitalidade consiste em “[...] abrir as 

portas a cada um e a cada uma, a todo e a qualquer outro, a todo o recém-chegado, 

sem perguntas, mesmo sem identificação, de onde quer que ele viesse e fosse ele 

quem fosse”. E, além de aceitar e acolher o estrangeiro, o anfitrião deve cuidar da 

adaptação e da felicidade de seus hóspedes (MARCELINO; CAMARGO, 2017, p. 

53).  

Quando há a imposição ao outro estranho do “apresentar-se” como pré-

requisito, isto é, como condição para seu acolhimento, nega-se a ética da alteridade 

- proposta por Lévinas (2005) e apropriada na tese derridariana -, pois não se aceita 

o outro tal como ele interpela o eu, é preciso que este deixe de ser estranho para 

que seja aceito (DERRIDA, 2003). 

[...] a obrigação única que cada um de nós tem com o outro, e leva a uma 

hospitalidade pura ou incondicional [...]A hospitalidade pura ou 
incondicional, a hospitalidade em si, abre-se ou está aberta previamente 
para alguém que não é esperado nem convidado, para quem quer que 
chegue como um visitante absolutamente estranho, como um recém 
chegado, não identificável e imprevisível, em suma, totalmente outro. 
(Derrida, 2003, p. 15) a hospitalidade em si, abre-se ou está aberta 

previamente para alguém que não é esperado nem convidado, para quem 
quer que chegue como um visitante absolutamente estranho, como um 
recém chegado, não identificável e imprevisível, em suma, totalmente outro 
(DERRIDA, 2003, p. 15). 

 A hospitalidade para Derrida (2003), contudo, ainda é praticada sobre uma 

condicionalidade. Nesse sentido, o autor argumenta que a Lei da hospitalidade seria 

impossível, pois não é possível a existência de uma Lei incondicional sem que 

existam as leis condicionantes da hospitalidade.  

[...] a lei incondicional necessita das leis, ela as requer. Essa exigência é 
constitutiva. Ela, a lei, não seria efetivamente incondicional se não devesse 
tornar-se efetiva, concreta, determinada, se não fosse esse seu ser como 
dever-ser. Ela arriscar-se-ia a ser abstrata, utópica, ilusória, e, portanto, a 
voltar-se em seu contrário. Para ser o que ela é, a lei tem necessidade das 
leis que, no entanto, a negam, ameaçam-na, em todo caso, por vezes a 
corrompem ou pervertem-na. E devem sempre poder fazê-lo (DERRIDA, 
2003, p. 75). 

Além disso, em Derrida (2003) observa-se que o anfitrião sempre exercerá 

seu poder soberano. Na prática, não se consegue dissociar a soberania de quem 
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acolhe, pois, este escolhe que irá receber ou não; aceita ou não a presença do 

outro. Não há, pois, hospitalidade incondicional quando limites e condições são 

estabelecidos. Entretanto, é preciso pensar nessa hospitalidade como possível, já 

que em algum cenário futuro esta hospitalidade será possível. Para tanto, é preciso 

que tenha sido considerada impossível.  

 

1.2 DISCUSSÕES SOBRE O CONCEITO DE HOSTILIDADE 

 

Em pesquisas empíricas, é comum investigar a hospitalidade nos ambientes 

privado, público, comercial e virtual, como expõe Camargo (2004). Entretanto, pouco 

se discute sobre o oposto ao que Mauss (2003) trata como troca, ao que Camargo 

(2004) afirma ser uma dádiva, ao que Kant (2017) considera direito, Lévinas como 

ética da Alteridade e Derrida (2003) virtude. Para se compreender 

epistemologicamente a falta de hospitalidade nos lugares, Camargo (2008, p. 37) 

afirma que “[...] analisar a hospitalidade, hoje, em qualquer circunstância, é desvelar 

o panorama ora de hospitalidade ora de inospitalidade (ou de hostilidade) que ronda 

as relações humanas”. 

Alguns autores tratam o conceito de hostilidade como uma agressão física, 

psicológica, e, pensando no campo do comercial da atividade turística, um mau 

tratamento na entrega de algum serviço. Outros pesquisadores afirmam que a 

“indiferença” também implica na ausência de hospitalidade, criando assim, outra 

categoria, a inospitalidade. Nesse contexto, a inospitalidade é encarada como 

oposto à hospitalidade pelo senso comum, que se aporta em conceitos retirados dos 

dicionários (MARCELINO; CAMARGO, 2017). 

Para que se possa obter uma base epistemológica consistente a fim de se 

verificar a hospitalidade ou a ausência dela na pesquisa empírica desenvolvida 

nesse estudo, buscou-se compreender o conceito dessas possíveis condições, a 

inospitalidade e a hostilidade. Como afirmam Brusadin e Panosso Netto (2016, p. 

521, [tradução livre]), “[...] as teorias não podem ser entendidas como um fetiche 

para ilustrar um dado objeto de estudo e muito menos com a intenção de prover 

parâmetros de intelectualidade”. 
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  No texto A pesquisa em hospitalidade, Camargo (2008) utiliza o termo 

“inospitalidade” ao se referir às leis não escritas da hospitalidade, isto é, as leis que, 

embora não estejam registradas em contrato físico, regulam o ritual de receber o 

outro. O autor afirma que a inospitalidade se revela quando há a desobediência as 

regras implícitas nessas leis não escritas e, pondera, ainda, que o ato de não ser 

hospitaleiro com o próximo pode também gerar a hostilidade. Para ele, “a hostilidade 

é o resultado de um encontro inospitaleiro” (CAMARGO, 2008, p. 21).  

Em “Os interstícios da hospitalidade”, Camargo (2015, p. 44) fornece pistas 

para o entendimento do tema quando relaciona a inospitalidade ao “[...] desinteresse 

do contacto [sic.]”. Para ele, as relações sociais entre desconhecidos têm sido 

pautadas na formalidade e na distância – muito em função das mazelas trazidas 

pelo capital –, evitando “deixar as emoções aflorarem em presença de outros”, tais 

elementos fornecem a base para disseminação da inospitalidade.  

[...] a hospitalidade analisa a relação interpessoal como o resgate, a troca 

do calor humano num ambiente social cada vez mais inóspito, quando não 

hostil, ressaltando as possibilidades que restam no mundo contemporâneo, 

de manifestação ou de recriação dos vínculos sociais (CAMARGO, 2015, p. 

45). 

Apoiado na discussão de Gotman (2013) a respeito das relações de 

hospitalidade, hostilidade e inospitalidade dos parisienses, Camargo (2015) infere 

que a hospitalidade acontece nos momentos em que a inospitalidade é posta de 

lado, proporcionando um encontro repleto de afetividade, do querer servir ao outro 

pelo simples prazer da entrega, da doação ao próximo. 

Para ilustrar o pensamento de Camargo (2015) apoiado na ideia que a 

hospitalidade surge nas frestas da inospitalidade, observa-se a pesquisa 

desenvolvida por Karla Godoy (2017). No texto “Linha tênue: histórias controversas 

sobre filas em museus”, Godoy analisa a fila de dois museus da cidade do Rio de 

Janeiro, omitindo seus nomes originas, chamando-os de M1 e M2.  

 Godoy (2017) nota que, no Museu 1, a fila é restrita ao espaço da própria 

instituição, garantindo assim, acolhimento e segurança ao público, enquanto no 

Museu 2, a fila é organizada fora do espaço museal, deixando o visitante exposto ao 

sol, chuva e riscos externos. A pesquisa de Godoy (2017a) ressaltou que o visitante 

se sente “mais contrariado” (GODOY, 2017a, [s.p.]) por estar exposto a tais 



43 
 

situações. Nesse sentido, a autora infere que a perspectiva do visitante é dotada de 

importantes contribuições para se pensar elementos da hospitalidade em museus. 

Assim, na medida em que o M1 abriga e acolhe, protegendo o turista, ainda que este 

tenha que passar um tempo aguardando na fila, o M2 transparece ao público sua 

não eficiência, e uma possível despreocupação com o acolhimento.  

 De acordo com a discussão de Godoy (2017a), percebe-se que uma simples 

fila pode revelar mais sobre uma instituição do que se pensa. O modo como o 

museu se preocupa em proteger seu público, transformando um elemento de 

inospitalidade – ou em alguns casos, de hostilidade como no caso do M2 que expõe 

seus visitantes à chuva e ao sol, o que poderia se configurar também como um grau 

de agressão – na sensação de acolhimento que não se esperava, poderia tornar o 

encontro, que poderia ser inóspito (ou até hostil), em um momento de hospitalidade.    

 Em contrapartida ao que aponta Camargo (2015), Santos, Perazzolo e 

Ferreira (2017) aplicam outro olhar à questão da inospitalidade. Pensando em um 

contexto similar de relações formais, com pouco calor humano, as autoras abordam 

as “demandas autocentradas”, sujeitos que põem as suas necessidades à frente das 

do próximo. Desse modo, não se constrói o vínculo social, necessário para o 

desenrolar da hospitalidade. Há, pois, a rejeição vincular. A rejeição do outro – no 

caso do referido estudo, os migrantes – promove o que as pesquisadoras 

denominaram de “inospitalidade social”. Observa-se, assim, que a inospitalidade 

deixa de ser pensada somente como neutralidade, indiferença com o outro, e 

adquire o sentido de rejeição.  

 A partir do modelo da dádiva e das relações de trocas descritas por Mauss 

(2003), a hospitalidade, se observa na troca entre o hóspede e anfitrião e, não se 

deve compreender essas trocas somente pelo viés monetário ou da entrega de algo 

“físico”, uma vez que a troca pode ser estabelecida pela oferta de um abrigo, do 

alimento e até mesmo do entretenimento (CAMARGO, 2004). Nesse contexto, para 

Santos, Perazzolo e Ferreira (2017), a hostilidade implica negar o dom a alguém; 

não se inicia e, tampouco, produz o ciclo dar-receber-retribuir. Por outro lado, a 

inospitalidade significa rejeitar o estrangeiro por acreditar-se que este é indiferente, 

não acrescenta nada ao anfitrião, não pode retribuir a dádiva. É um movimento de 

contra dádiva. 
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Na hostilidade [...] não há o dar, nem o receber, nem o retribuir, e os ciclos 

de adensamento relacional não se desenvolvem. É desencadeado um outro 

ciclo, negativo e antagônico, marcado pela crença de que o estrangeiro 

nada traz, ativando a inospitalidade na sua forma mais primária (SANTOS; 

PERAZZOLO; FERREIRA, 2017, p. 95) 

  A hostilidade é um termo mais recorrente que inospitalidade na literatura 

sobre os estudos de hospitalidade. Em uma rápida busca pela ocorrência da palavra 

em um dos livros mais recentes sobre hospitalidade publicados no Brasil, intitulado 

“Hospitalidade e Dádiva: a alma dos lugares”, organizado por Leandro Brusadin, 

verificou-se o uso do termo 54 vezes.  

 Godoy (2017b), no texto “Museus hostis, turistas hostilis”, buscou analisar, 

segundo abordagem derridariana, a hospitalidade em museus por meio do seu 

paradoxo, a hostilidade. Nesse sentido, para compreender o termo em sua origem, 

perpassou a análise dos conceitos, consultando também a etimologia da palavra. 

Assim, a autora indicou que a palavra hóspede, em latim, significa “hostis”. 

Etimologicamente, então, já estaria posto que o hóspede traz consigo a hostilidade, 

por ser este o desconhecido e o estrangeiro. Logo, segundo sua acepção, a 

hostilidade não seria o oposto da hospitalidade, mas um dos elementos que a 

constitui. 

 Godoy (2017b, p. 263) aponta ainda que hostis “pode significar inimigo”. E 

contextualiza historicamente a origem do termo quando afirma que “na época 

imperial, principalmente, hostis tomou o significado de inimigo em geral (público), 

assim como inimicus – o inimigo, em particular (pessoal) – tornou-se sinônimo de 

hostilis” (FARIA, 1994, p. 255-256 apud GODOY, 2017b, p. 263). 

 De acordo com Camargo (2015), além de hóspedes e hostis partilharem a 

mesma raiz etimológica, o mesmo acontece com os termos hospitalidade e 

hostilidade. Nesse sentido, Anne Gotman (2001) corrobora com o pensamento do 

autor, ao afirmar que a hostilidade se encontra imbricada ao conceito de 

hospitalidade, pois é comum e possível o estranhamento entre o anfitrião e o 

estrangeiro.   

Godoy (2017b) também afirma não ser possível entender a hospitalidade sem 

a hostilidade, seguindo os passos de Derrida (2003), que funda o termo 

hostipitabilidade. O conceito formulado pelo autor explica a ambivalência e a 
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contradição encontrada na origem da palavra hospitalidade que, como citado 

anteriormente, guarda em sua etimologia o termo hostilidade. 

 Camargo (2004) alerta para o fato de que a hostilidade pensada como uma 

agressão física, psicológica, deve ser compreendida no contexto da dádiva. Quando 

se trata da hospitalidade comercial, a forma que a hostilidade se expressa é por 

meio de ações judiciais. O autor aponta ainda que a hostilidade surge quando uma 

regra do ritual é quebrada, ainda que esse ritual se modifique ao longo dos anos e 

varie em cada cultura.  

Derrida (2003) ao tratar da hospitalidade incondicional, afirma que o dono da 

casa, quem acolhe, o anfitrião também se configura como o outro no fenômeno da 

hospitalidade e, mais, quem hospeda é o primeiro hóspede dentro de sua própria 

casa. 

 Derrida (2003) acredita que a Lei incondicional da hospitalidade está em não 

exigir nada do outro, aceitando-o como ser absoluto, no desconhecimento total de 

sua identidade, sem nem sequer perguntar-lhe o nome. No entanto, deve-se atentar 

para o contexto em que se circunscreve a discussão do filósofo a respeito das 

relações de hostilidade. Assim como Kant, Derrida pensa a hostilidade no contexto 

das migrações, observando assim, que as leis que impõem condições para o 

controle da entrada de estrangeiros em um país, perpassam a questão do medo do 

desconhecido, pois o hóspede é (ou poderá ser) uma ameaça constante ao anfitrião.  

 O filósofo Jacques Derrida (2003) reconhece que o convite ao outro impõe 

condições que estão pré-estabelecidas pelas convenções dos Estados, portanto 

admite que a Lei Incondicional da hospitalidade é mais ampla, está acima, mas não 

desvinculada das leis condicionais. A visita do hóspede pode oferecer riscos ao 

anfitrião, ideia já disseminada por Kant, no ensaio sobre À paz perpétua (1795), 

entretanto, Derrida (2003), ao contrário do que pensa a corrente kantiana, reafirma o 

direito à hospitalidade incondicional nesse espaço, não admitindo 

[...] uma sistemática ou imunidade contra o outro. Mas é através dela 

[hospitalidade incondicional], com seu direito de visitar, que temos uma 

perspectiva crítica acerca dos limites cosmopolitas, tolerância e 

hospitalidade condicionada (BORGES, 2013, p. 242).  
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 O questionamento que habita a hostilidade no turismo é de que modo se 

estabelecem as relações sociais nesses encontros de alteridades e como as 

condições são postas ao outro. A forma de falar, abordar um indivíduo, oferecer 

ajuda se constituem como uma linha tênue que separa a hospitalidade da 

hostilidade.  

    Em síntese, nota-se que, geralmente, a palavra hostilidade tem sido 

utilizada nas pesquisas da área como antônimo a palavra hospitalidade, assim como 

o termo inospitalidade. Verificou-se, também, que a inospitalidade seria encarada 

como um sentimento de indiferença ou rejeição pelo outro – o estrangeiro –, 

enquanto a hostilidade teria relação com atitudes agressivas psicológica e 

fisicamente, além de agressões verbais. No entanto, há de se destacar, que a 

corrente filosófica que pensa a hospitalidade, representada essencialmente por 

Jacques Derrida, compreende a hostilidade como espécie de recusa à acolhida e 

imposição de condições à recepção do forasteiro, tal como analisado por Godoy 

(2017b) ao sustentar a existência constituinte da hostilidade na relação entre 

museus, turismo e hospitalidade.  

 

1.3 HOSPITALIDADE E PATRIMÔNIO CULTURAL: DIMENSÕES TEÓRICAS 

INTERDISCIPLINARES 

 

 O conceito de patrimônio é amplo e, ao mesmo tempo, simples. A discussão a 

respeito da concepção deste termo não é algo novo, como aponta Bastos (2004). 

Historiadores e pesquisadores das disciplinas das Ciências Humanas e Sociais se 

debruçam sobre o estudo desse tema há anos, buscando assim, identificar as 

origens do conceito e as necessidades que levaram as sociedades mais antigas a 

patrimonializar seus bens, saberes e fazeres, bem como, encontrar novos modelos 

de preservação e salvaguarda do patrimônio material e imaterial.  

 O termo patrimônio se refere ao conjunto de bens materiais ou imateriais 

deixados por um indivíduo aos seus descendentes ou a pessoas próximas; 

considera-se também patrimônio os bens de uma instituição que possibilitam a 

criação de uma narrativa que perpetue às gerações futuras o conhecimento sobre o 
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passado. O patrimônio institucional – classificado por Barretto (2007) em público, 

privado e/ou nacional - deve, portanto, ser conservado e preservado, assim como o 

individual.  

No entanto, ao tratar do patrimônio público observa-se que a evolução do 

tema é complexa. Nesse sentido, torna-se necessário realizar um breve 

levantamento e análise da história deste conceito a fim de compreender como surgiu 

e se modificou ao longo dos séculos a noção de patrimônio público, de modo que se 

possa pontuar posteriormente, algumas controvérsias entre turismo, patrimônio e 

hospitalidade.  

1.3.1. Patrimônio cultural: da concepção à contemporaneidade  

Não se deve atribuir a um único fato a chancela de “marco histórico” para 

origem e desenvolvimento de um fenômeno, quer seja este um conceito ou um 

acontecimento histórico. Embora muitos pesquisadores sigam essa tendência, nesta 

breve revisão de literatura a respeito dos conceitos de patrimônio público e cultural, 

são discutidos apenas os aspectos necessários para a discussão do tema em 

consonância com o objeto de pesquisa deste estudo, os museus.  

Ao estudar a criação do patrimônio público, nota-se que diversos autores 

atribuem sua origem à Revolução Francesa. No entanto, ao invés de só reproduzir 

esta premissa propõe-se aqui apontar o contexto histórico-social que ofereceu as 

bases para o que hoje conhecemos como patrimônio público e suas diferentes 

tipologias. 

Margarita Barretto (2007) chama a atenção para o primeiro ponto na 

discussão sobre patrimônio: a diferença entre monumento e patrimônio histórico. 

Para ela, o patrimônio é um conceito mais amplo e, pode ser desde um objeto a um 

conjunto de monumentos históricos. No bojo dessa discussão, a autora salienta que 

a noção de monumento histórico é anterior à de patrimônio, logo, antecede a 

Revolução Francesa.  

O século XV já demonstrava para sociedade a necessidade preservar seus 

bens nacionais como um processo mantenedor da história. Ruínas antigas e 

monumentos de Roma, na Itália, passaram por um processo de preservação. Tais 

ações de restauro dos monumentos italianos foram criadas e realizadas por padres 
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da Igreja católica que, para firmar e registrar essas ações, criaram a carta papal de 

Pio II Piccolomini (1462), um documento que estabelecia que as construções antigas 

deveriam “[...] ser preservadas por sua importância histórica e/ou estética” 

(BARRETTO, 2007, p. 104). O documento também determinava que a partir de 

1462, estava proibida a degradação desses edifícios por qualquer cidadão, 

independente, de seu poder social.  

De acordo com Barretto (2007), as ações de preservação e restauro dos 

edifícios e ruínas propostas pelo Estado Papal italiano – citadas anteriormente - 

foram controversas. Isto, pois, os próprios papas períodos antes, chancelavam a 

demolição dos edifícios antigos, sem a preocupação com a importância histórica e 

estética do patrimônio para aquela sociedade.   

No contexto da Revolução Francesa vê-se emergir as Assembleias e Comitês 

preocupados com a preservação dos monumentos franceses. O movimento francês 

de conservação se divide, a priori, em dois processos: o primeiro, como aponta 

Françoise Choay (2001, p. 97), diz respeito à “[...] transferência dos bens do clero, 

da Coroa e dos emigrados para a nação”, enquanto o segundo, em oposição, se 

constrói através da proposta de destruição ideológica dos bens. Nesse cenário, 

surgiu o Comitê de Salvação Pública, organizado pelo governo francês, com vistas à 

proteção do patrimônio ameaçado pelo vandalismo em voga (CHOAY, 2001). 

Com a Constituinte francesa, promulgada em 2 de outubro de 1789, foi 

colocada à disposição do Estado os bens do clero, da nobreza e os emigrados. O 

patrimônio, assim, independia do seu valor temporal e estético. Desse modo, são 

considerados como bens patrimoniais “[...] antiguidades nacionais, as greco-

romanas e, sobretudo, uma herança arquitetônica moderna, às vezes mesmo 

contemporânea” (CHOAY, 2001, p. 98). Esses bens materiais passaram, pois, a 

adquirir um significado histórico e afetivo na sociedade francesa.  

Percebe-se que o patrimônio adquire um sentido de legado de uma nação 

com a Revolução Francesa. Acreditava-se que tornar os monumentos históricos 

peças públicas, de domínio do Estado e do povo, reforçaria a identidade nacional 

francesa. O Conselho de Paris, em 1790, também contribuiu para discussão a 

respeito da salvaguarda do patrimônio histórico, uma vez que objetivava proteger os 

monumentos da subtração “à foice destruidora do tempo” (CHOAY, 2001, p. 96). 
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Além disso, pretendia-se proteger todos os monumentos que poderiam “relatar os 

grandes acontecimentos da história” (CHOAY, 2001, p. 96).  

Até a primeira metade do século XX perdurou a ideia de que o patrimônio 

deveria ser protegido, pois sua função era ser um registro dos principais 

acontecimentos históricos (BARRETTO, 2007). Com a criação dos Estados 

Nacionais ou Estados-Nações e a nova configuração espacial e política, o 

patrimônio se constitui como um “mediador entre o passado e o presente” 

(BARRETTO, 2007, p. 107). O Estado passa a ser o detentor do poder que o 

possibilita definir quais memórias nacionais devem ser preservadas e quais devem 

ser eliminadas. 

Na Europa dos séculos XVIII e XIX vê-se emergir a necessária discussão a 

respeito da preservação de edifícios. Com a Revolução Industrial, especialmente, na 

Inglaterra e França, houve uma intensa renovação do tecido urbano, observado por 

meio da troca entre os prédios antigos por edifícios “modernos” (BARRETTO, 2007). 

Para Choay (2001) a Revolução Industrial foi um processo irremediável que 

mesmo com os impactos negativos – citou-se a substituição dos edifícios antigos, 

por exemplo -, fez surgir, nesse momento, no âmbito jurídico, leis que visavam à 

proteção do monumento histórico e contribuiu para que a restauração fosse uma 

disciplina integral que passaria, posteriormente, a acompanhar os progressos da 

história da arte (CHOAY, 2001, p. 38).  

Se é verdade, como julgamos, que a arquitetura, de todas as artes, é a 
única que já não tem futuro, empreguem seus milhões para conservar, 
manter e eternizar os monumentos nacionais e históricos que pertencem 
ao Estado, e para adquirir os que estão em mãos particulares. 

Havia se instituído nesse período, uma crise na preservação dos edifícios 

antigos. Cumpre destacar os principais intelectuais que marcaram o processo de 

defesa dessa categoria patrimonial, a saber: Victor Hugo, Prosper Merimée e Viollet-

le-Duc (CHOAY, 2001; BARRETTO, 2007). Tais escritores ingleses não se 

conformavam com a realidade que se defrontavam. Os edifícios públicos eram 

paulatinamente desvalorizados com a prerrogativa de uma nova civilização advinda 

a partir de uma proposta de modernização urbana. De acordo com Choay (2001, p. 

139), “[...] para eles, os monumentos do passado são necessários à vida do 
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presente; não são nem ornamento aleatório, nem arcaísmo, nem meros portadores 

de saber e de prazer, mas parte do cotidiano”. 

O conceito de patrimônio urbano foi cunhado pelos ingleses John Ruskin e 

William Morris. Os escritores pregavam a defesa de qualquer edifício que pudesse 

relatar a história de uma sociedade quer estivesse em ruínas ou fosse um prédio 

pomposo e nobre. Para Ruskin, uma sociedade poderia viver sem a arquitetura, 

mas, caso isso acontecesse, a população não se recordaria do seu passado, da sua 

história (CHOAY, 2001).   

Em 1854, Ruskin e Morris propuseram a criação de uma organização 

europeia de proteção ao patrimônio europeu, a arquitetura árabe e a copta na 

Turquia e Egito. Os ingleses apresentaram também o conceito de “bem europeu” 

(CHOAY, 2001). Ambos se colocaram em oposição à destruição das cidades em 

função da criação de grandes avenidas como propostas de modernização (CHOAY, 

2001; BARRETTO, 2007). Os ingleses militaram a nível internacional, levando suas 

ideias a países como França, Suíça e Itália. 

Em 1913, Gustavo Giovannoni, contemporâneo a Ruskin e Morris, desenvolve 

o conceito de “arquitetura menor”, assim, ampliou-se a compreensão de preservação 

e, a partir da premissa do italiano, passou-se a compreender que tanto um 

monumento grandioso quanto um particular são dignos da aplicação de leis de 

proteção e devem participar dos mesmos critérios de “restauração, desobstrução, 

recuperação e inovação” (CHOAY, 2001, p. 143).  

Mais adiante com os estudos dos intelectuais como Fernand Braudel, Lucien 

Fébvre e Marc Bloch, outros elementos culturais foram incorporados ao conjunto de 

bens considerados patrimônio. A partir dos estudos de G. Vico em 1725, foi levada 

em conta a história social, isto é, os interesses relacionados ao patrimônio agora 

englobavam “estudos históricos de proezas pessoais, guerras, tratados e alianças 

[...], costumes, instituições, formas de organização econômica e social, idiomas, 

artes, religiões, ciências e opiniões” (BARRETTO, 2007, p. 107).  

Com a disseminação dos estudos sociológicos por meio da História e da 

Antropologia, o conceito de patrimônio deixou de estar somente relacionado à ideia 

de edifícios da nobreza ou do Estado Papal e passou a agrupar objetos, edifícios, 
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costumes e crenças relacionadas à vida cotidiana da população mais pobre 

(BARRETTO, 2007). 

Os séculos passaram e, embora houvesse desde a Revolução Francesa, a 

noção de preservação, o patrimônio europeu, em especial, foi se deteriorando. 

Nesse contexto, em 1960, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), promoveu uma convenção que priorizava o debate a 

respeito da preservação do Patrimônio mundial, cultural e natural. Nesta convenção, 

a UNESCO definiu os conceitos de patrimônio cultural e natural, como protegê-los e 

valorizá-los (BARRETTO, 2007). 

De acordo com a UNESCO, o patrimônio é “o legado que recebemos do 

passado, vivemos no presente e transmitimos às futuras gerações. [...] fonte 

insubstituível de vida e inspiração, [...], nosso ponto de referência, nossa identidade” 

(UNESCO, 2019, [s.p.]). Ainda segundo a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura, o patrimônio não é exclusivo dos cidadãos que 

vivem no mesmo território em que este se encontra, mas sim, pertence a todas as 

pessoas do mundo (BARRETTO, 2007). 

No Brasil a ideia de patrimônio está atrelada à manutenção e ao 

fortalecimento da nacionalidade brasileira. A historiadora Sênia Bastos (2001), 

aponta que a arquitetura colonial brasileira foi considerada símbolo da expressão 

nacional e, portanto, foi escolhida como patrimônio a ser valorizado. Nesse sentido, 

a autora denuncia a negligencia dos órgãos públicos, ao deixarem lacunas a 

respeito da preservação dos edifícios e monumentos que retratavam o período de 

1937 a 1970, considerando-a como “arquitetura menor, vernacular, industrial e as 

expressões e fazer populares” (BASTOS, 2004, p. 78).  

Em 1926, no Brasil, já havia uma necessidade de proteger o patrimônio 

nacional ou parte dele, como alerta Bastos (2004). No entanto, apenas 20 anos 

depois, Mario de Andrade deu início a criação de um documento que em 1937, no 

governo de Getúlio Vargas, deu origem ao Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN). A organização que tinha como função principal valorizar 

a arquitetura, os monumentos, objetos artísticos, paisagens, arqueologia, costumes, 

arte popular e erudita (BASTOS, 2004). Contudo, o SPHAN considerava como 

patrimônio: 



52 
 

O conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação 

seja do interesse público quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 

História do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 

etnográfico, bibliográfico ou artístico [...]. Eram também classificados como 

patrimônio monumentos naturais, bem como sítios e paisagens que importe 

conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela 

natureza ou agenciados pela indústria humana (FUNDAÇÃO GETÚLIO 

VARGAS – CPDOC, 2017, [s.p.]). 

Entretanto, o SPHAN parece não ter cumprido seu papel, pois como afirma 

Bastos (2004) grande parte da população indígena, em São Paulo, desapareceu 

sem deixar registros, enquanto o SPHAN estava concentrado em tombar casas de 

bandeirantes e capelas jesuíticas. Bastos (2004, p. 79) aponta a necessidade de 

valorizar e salvaguardar as expressões e fazeres populares já que estes “perdem 

funcionalidade e significado”, caso não sejam vivenciados e atualizados.  

Na contemporaneidade, o conceito de patrimônio incorpora bens tangíveis e 

intangíveis e possui o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

como principal órgão regulador e protetor do patrimônio. De acordo com Bastos 

(2004, p. 75), patrimônio cultural consiste em “[...] um amplo e diversificado conjunto 

de bens culturais, expressões e fazeres das classes populares, além do tradicional 

patrimônio histórico e artístico”.  

A UNESCO (2019) admite o conceito de patrimônio cultural, semelhante ao 

que o SPHAN entendia como patrimônio. Para a Organização internacional, 

entende-se como patrimônio cultural o conjunto de “[...] monumentos, grupos de 

edifícios ou sítios que tenham um excepcional e universal valor histórico, estético, 

arqueológico, científico, etnológico ou antropológico” (UNESCO, 2019, [s.p.]) e, 

portanto, fundamental para a memória e identidade dos povos. 

 Para Bastos (2004) o patrimônio histórico-cultural deve fazer parte do 

cotidiano dos sujeitos para que, assim, possa exercer a função de mediador da 

memória. A autora afirma que o tecido urbano composto por edifícios e monumentos 

antigos possibilita a “rememoração” dos moradores, criando assim relações afetivas 

e positivas marcadas pela narrativa promovida pela presença do patrimônio 

edificado. No entanto, pode-se questionar a respeito do pensamento de Bastos 

(2004): o passado ganha sempre conotação positiva ao ser rememorado? 
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A memória está estritamente relacionada com os modos de lembrar baseados 

no afeto e não em algo puramente racional, como afirmava Halbwachs (1992 apud 

GONDAR, 2005, p. 16). Para este autor, a memória era fruto de uma “reconstrução 

racional do passado, erigida com base em quadros sociais bem definidos e 

delimitados”.  

A memória permite o indivíduo reconstruir o passado com base em suas 

próprias subjetividades, a partir de uma perspectiva presente (GONDAR, 2005). 

Desse modo, não se pode afirmar que o passado sempre ganhará por parte do 

cidadão uma conotação positiva, pois as questões pessoais são múltiplas e as 

leituras sobre o patrimônio histórico também. Nas palavras de Gondar (2005), a 

memória:  

[...] não nos conduz a reconstituir o passado, mas sim a reconstruí-lo com 
base nas questões que nós fazemos, que fazemos a ele, questões que 
dizem mais de nós mesmos, de nossa perspectiva presente, que do frescor 
dos acontecimentos passados (GONDAR, 2005, p. 18).  

  Bastos (2004), sem sequer se indagar sobre a questão levantada 

anteriormente, responde sua própria lacuna. Para autora, a patrimonialização de um 

bem possui um caráter político, econômico e cientifico. Nesse sentido, Bastos (2004) 

problematiza: quem elege os edifícios e monumentos que devem se tornar 

patrimônio? Que narrativa se quer contar a partir dessas escolhas? Ora, se o 

patrimônio deve representar a identidade de uma comunidade e contar sua história, 

por que, em geral, quem legitima esses espaços são autoridades externa às 

comunidades? 

 Caso não haja participação da população envolvida, o patrimônio ao invés de 

fortalecer a identidade, distancia a comunidade e, assim, “[...] o morador não o 

identifica como expressão de seu passado ou como bem coletivo que deve ser 

apropriado” (BASTOS, 2004, p. 76). De acordo com Bastos (2004), quando há o 

distanciamento da comunidade do patrimônio, duas tentativas de reparo para esta 

situação são possíveis: a) apresentar o patrimônio como algo raro e único – conceito 

escassez (DELGADO, 1999 apud BASTOS, 2004); ou b) o tombamento, isto é, 

proteger o patrimônio por meio de leis administrativas que garantam sua 

preservação por via do legislativo. No entanto, essas possibilidades não são 

eficazes e nem podem oferecer a identificação do cidadão para com o patrimônio, o 

que, em longo prazo, poderá gerar a degradação do bem (BASTOS, 2004).  
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 Países, estados e municípios têm encontrado na conversão do patrimônio em 

atrativo turístico uma a saída para a proteção e preservação destes bens públicos 

(BASTOS, 2004), porém o que se observa é uma relação marcada por conflitos e 

tensões que, atrelada à exploração comercial, pode causar mais malefícios que 

benefícios. Para tanto, a seguir, será realizada uma análise da relação entre turismo 

e patrimônio cultural. 

1.3.2 Patrimônio Cultural e Turismo: aproximações e conflitos 

O fenômeno turístico, desde o seu nascedouro, esteve relacionado ao 

patrimônio histórico-cultural. Diariamente, um grande número de pessoas viaja com 

o intuito de conhecer a história dos países por meio de seu o patrimônio material e 

imaterial. Sabe-se que esse movimento não é contemporâneo.  Com o advento das 

ferrovias, o deslocamento foi facilitado, isto atrelado ao estopim da Revolução 

Industrial, provocou na Europa uma série de mudanças culturais, criando as bases 

para o que na atualidade, conhece-se como turismo cultural (SALGUEIRO, 2002). 

O turismo cultural pode ser definido como uma das tipologias do fenômeno 

turístico, seu objetivo, contudo seria o deslocamento de pessoas com a motivação 

de conhecer os bens materiais e imateriais produzidos pelo homem (BARRETTO, 

2007). Em contrapartida, a Organização Mundial do Turismo (OMT) também 

considera como turismo cultural as visitas realizadas a locais que preservam seu 

patrimônio tangível com a finalidade estritamente cultural (OMT, 2019).  

Os elementos patrimoniais de uma comunidade refletem os códigos de sua 

identidade. No entanto, quando se fala em turismo na contemporaneidade, nota-se 

que o cuidado com o aspecto patrimonial, por vezes, é ignorado ou minimizado por 

determinados turistas que buscam meros momentos de lazer, afastamento da 

realidade e relaxamento à beira mar.  

Observa-se que a exploração comercial do patrimônio cultural pelo turismo ao 

transformar essas heranças históricas não é um advento da contemporaneidade. Há 

anos, especialmente, com disseminação das práticas iniciadas pelo Grand Tour, 

tornar o patrimônio um atrativo turístico tornou-se uma opção para a preservação e 

manutenção desses bens (BASTOS, 2004).  
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Alfonso (2003) e Alfredo Pérez de Armiñán (2015, apud RODRIGUES, 2016) 

compartilham dessa premissa. O primeiro autor aponta que o “uso” do patrimônio 

pelo turismo poderia auxiliar na conservação dos bens públicos, materiais ou 

imateriais – bem como proporcionar ao turista melhor compreensão da cultura e 

identidade do grupo visitado. Enquanto, Armiñán, assistente do diretor-geral de 

Cultura da UNESCO corrobora com esse pensamento, ao afirmar que “cultura e 

turismo são indissociáveis” (RODRIGUES, 2016, p.71).  

No entanto, essa visão não pode ser tão reducionista, como alerta Alfonso 

(2003). Existem implicações nesse processo de inserção do turismo no patrimônio 

que precisam ser levadas em conta, como a salientada por Bastos (2004) ao 

questionar: ao transformar o patrimônio em uma mercadoria turística, onde se 

inserem os moradores nesse contexto? O caráter identitário, o lugar de memória se 

perde e o patrimônio passa a possuir apenas valor comercial.  

A turistificação dos espaços patrimoniais pode causar rupturas na relação 

entre comunidade e patrimônio, caso não seja decorrente de um processo 

participativo. O morador pode sentir que o bem público não tem relação com sua 

identidade, desencadeando processos negativos que resultam em uma relação 

negativa entre comunidade e turismo.  

De acordo com Alfonso (2003), em primeiro lugar, sabendo que a cultura é 

dinâmica e, portanto, os aspectos de identidade também, é preciso verificar se a 

comunidade possui identificação com o patrimônio em que se quer inserir o uso 

turístico. Em segundo, deve-se pensar em um planejamento específico para essa 

atividade. O estudo de capacidade de carga, por exemplo, pode ser uma das ações 

a serem pensadas e delimitas antes da abertura desse recurso para o turismo. 

O patrimônio pode se configurar como um suporte de memória, podendo 

simbolizar uma característica cultural ou narrar uma história marcante da 

comunidade. Nesse sentido, Alfonso (2003) utiliza o espaço museal – objeto central 

da discussão desta dissertação - para exemplificar e apontar um possível caminho 

no que tange a relação entre turismo e patrimônio.  

De acordo com Alfonso (2003) por meio da participação dos museus seria 

possível a comunicação a respeito dos elementos identitários da comunidade aos 
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turistas, bem como sua “conservação”. Entende-se a conservação não como uma 

forma de congelar a cultura e a identidade, mas sim, como manter disponível a 

narrativa de aspectos de uma comunidade que em determinado momento foram tão 

necessários para o entendimento da localidade que precisaram ser contados. 

Entendendo que os museus que, são por definição, instituições capazes, 

dentre outras características, de salvaguardar, conservar e expor conjuntos e 

coleções especialmente de valor histórico que suscitam a memória dos aspectos de 

identidade de uma sociedade no tempo, podem ser considerados como lugares de 

memória (NORA, 1993), na medida em que preservam rastros de memória e 

permitem que seu público os ressignifique. 

Os lugares de memória se fazem pela experiência, pelos restos, resíduos 
daqueles que vivem o lugar e pela preocupação em perpetuar uma memória 
que é viva, mas crê-se no seu desaparecimento, daí a necessidade de um 
espaço que reviva essa memória. (PINTO, 2013, p. 90).  

  Pierre Nora (1993) afirma que no presente se vive um processo de 

esfacelamento da memória provocado por fenômenos como globalização, 

massificação, midiatização. Nesse contexto, o autor propõe a não existência da 

memória espontânea. Nora (1993) indica que os indivíduos criam lugares com o 

objetivo de cristalizar acontecimentos passados na tentativa de evitarem o 

esquecimento.  

De acordo com Nora (1993), a memória é a história. Nesse sentido, se torna 

necessário preservar suportes de memórias que estabeleçam no presente uma 

ponte com passado. Os lugares de memória funcionam como suportes de memórias, 

são fios que ligam os sujeitos ao passado e as suas identidades através de processo 

de ritualização que suscita lembranças. 

 Os lugares de memória podem ser materiais ou imateriais, e não devem ser 

tratados como meros lugares de história, isto é, não devem ser produzidos apenas 

com o caráter de relatar acontecimentos passados em um processo autoritário, pois 

imbricado a este conceito está a ideia de resistência cultural (NORA, 1993). 

 Esses lugares – dentre os quais se destacam os museus – necessitam ter 

“vontade de memória” (NORA, 1993), pois se entende a memória como algo vivo, 

dinâmico e ao mesmo tempo capaz de perpetuar histórias, fazeres, identidades, 
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diferente da história que guarda acontecimentos cristalizados e que estão, por si, 

estabelecidos.  

Segundo Santos (2003, p.20), “[...] a memória é uma percepção do „agora‟ 

que se situa entre o passado e o presente”. Nota-se que com o passar das gerações 

as narrativas (memórias) se constituem de forma diferente, entretanto, renovando as 

tradições e a identidade. Nesse sentido, cabe ressaltar um contraponto levantado 

por Santos (2003): a perda da memória e a vontade dos indivíduos em caminharem 

para o novo. Há aqui, na verdade, uma reinterpretação dos fatos apreendidos e não 

uma vontade de eliminar a memória.  

As narrativas baseadas em fatos passados apresentam ao público histórias 

que dão margem a uma pluralidade de interpretações, especialmente pelos acervos. 

Dessa maneira a memória torna-se uma nova construção passado.   

Este processo de “resgate” de memória, em que a as lembranças de uns 
são base para lembranças de outros na construção da memória coletiva, de 
acordo com Halbwachs (2004), contribui para que um grupo social possa se 
manter coeso na adversidade, na afirmação de sua identidade cultural 
(HALBWACHS, 2004 apud FERREIRA, 2014, p.88). 

 Pode-se elucidar essa breve discussão com o exemplo das exposições 

museais. Os acervos das exposições contemplam desde fotografias, objetos, 

monumentos, quadros até vestimentas. O que se percebe é uma forma de 

ressignificar o passado por meio dos objetos museais, de modo que agora este seja 

interpretado pela sociedade como um capítulo de uma história que deve ou não ser 

repetida na contemporaneidade.  

 A memória valorizada é a que possui “[...] vínculos com o passado, com a 

tradição, com as experiências transmitidas e negociadas” (SANTOS, 2003, p. 20). 

No entanto, é necessário considerá-la como uma construção, um processo. A 

memória sempre será uma interpretação presente sobre algo passado, é móvel, e, 

portanto, não há como resgatá-la. De acordo com Ferreira (2014) é possível também 

falar sobre a construção de identidades a partir da reconstrução do passado 

atrelados a conflitos presentes.  

 Assim, ao tratar de museus e suas exposições como lugares de memórias, 

reafirma-se que os acervos museológicos evocam lembranças no público, 
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contribuindo para que o episódio não seja esquecido e mais que isso, seja 

ressignificado, provocando desse modo, a construção de uma nova história. 

Se os museus precisam acima de tudo estar a serviço da informação, da 

educação e do público – turistas e nativos, tal como aponta Alfonso (2003) -, de 

acordo com a definição estabelecida pelo ICOM, “[...] museu é uma instituição 

permanente sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento e 

aberto ao público” (ICOM, 2005, [s.p]). As instituições museais, então, não devem 

ser estáticas, já que a identidade e a cultura também não são.  

É preciso que as narrativas das exposições contem o que os nativos 

consideram importante a ser contado, não o que os gestores ou empresários 

consideram atrativos ao turista (ALFONSO, 2003). É necessário também propiciar o 

protagonismo da comunidade e do turista no processo de interpretação do acervo, 

proporcionando a representatividade do nativo e o disfrute e entendimento do turista 

a cerca da sociedade em que está momentaneamente inserido.  

 Nos espaços museológicos, o patrimônio pode ser assimilado de acordo 
com a orientação de quem trabalha com coleções de objetos; Esta é uma 
das razões pelas quais estes tipos de instituições não devem permanecer 
estáticas, nem em suas exposições, nem na leitura que é feita delas. O 
público será o protagonista, mas ao dizer público não me refiro apenas ao 
nativo, o turista também deve ser levado em conta [...]; para isso, é 
necessário conhecer as preocupações de ambos os visitantes, já que tanto 
um quanto o outro vão ao museu para conhecer e apreciar seu conteúdo 
(ALFONSO, 2003, p. 110 [tradução livre]). 

 Os museus podem funcionar como espaços de educação - assim como 

propõe o Museu de Arte do Rio - na medida em que auxiliem o processo de 

conservação do patrimônio também pelas mãos dos turistas. Porém, esse papel não 

cabe só a esses espaços, Alfonso (2003) aponta os guias de turismo como 

mediadores e, portanto, agentes multiplicadores da “consciência no trato com os 

elementos patrimoniais” pelo turismo.  

 Alfonso (2003) indica que o maior problema no âmbito do respeito à cultura e 

do turismo cultural é o desconhecimento do patrimônio, mesmo que na 

contemporaneidade a cultura tenha se tornado, especialmente no turismo, um 

elemento atrativo. Para minimizar o problema, além das ações já mencionadas 

anteriormente, Alfonso (2003) contribui com algumas alternativas, voltadas para 

sensibilização, são elas: campanhas de animação com o envolvimento da população 

que gerem ações de conservação e proteção do patrimônio; utilização de técnicas 
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multimídias e campanhas publicitárias; difusão de uma mensagem ética através dos 

meios de comunicação; organização de concursos, exposições com o propósito de 

despertar o interesse dos órgãos públicos e; experiências pedagógicas.  

Assim como Alfonso (2003), Bastos (2004) acredita que se faz necessário 

estabelecer estratégias e ações que facilitem o acesso dos moradores aos espaços 

que se insere o patrimônio cultural, em especial, os museus. Além disso, a criação 

de ações educativas e culturais que envolvam a comunidade no processo de 

interpretação patrimonial auxilia na preservação e proteção dos bens materiais e 

imateriais (BASTOS, 2004). 

 Contudo, essas ações se realizadas em consonância com o propósito da 

comunidade local e com a imagem que esta quer passar para o visitante, pode ser 

um dos caminhos para conservação do patrimônio. No entanto, cabe ressaltar que 

não se deve pensar na cultura e na identidade, que dão sentido a esse patrimônio, 

como elementos estáticos e puros. Deve-se compreender o caráter dinâmico desses 

elementos e não tentar a fórceps congelá-los com a finalidade de torná-los simples 

atrativos turísticos. 

1.3.3 Hospitalidade em Museus: das discussões teóricas à prática 

Nota-se que o conceito de patrimônio, em sua primeira concepção, trata, 

sobretudo, da entrega dos bens familiares de pais para filhos ou indivíduos com 

graus de parentesco próximos. Nessa acepção do termo observa-se a 

incondicionalidade na entrega, a doação. O individuo antes do fim de sua vida, 

escolhe para quem doar seus bens e, ao partir, doa. Não há retribuição, não há 

troca, pois não há e não haverá como fazê-lo.    

Nascimento Júnior (2005) analisa a hospitalidade no patrimônio cultural – em 

específico, nos museus – à luz da teoria da dádiva de Marcel Mauss, já discutida na 

sessão anterior deste capítulo. Para este autor, a dádiva na relação patrimonial não 

se estabelece nas esferas públicas e políticas, mas sim, na interação entre a 

comunidade, o patrimônio (museu), estrangeiros e desconhecidos (turistas). A ideia 

do autor deve ser ponderada, pois a questão da hospitalidade é atravessada por 

atos políticos que se desenrolam entre os indivíduos, assim como, no caso dos 

museus brasileiros, perpassa a esfera pública. 
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 Numa aplicação prática, a hospitalidade, de acordo com Nascimento Junior 

(2005, [s.p.]) estaria relacionada à “aquisição ou doação de bens culturais para a 

formação de coleções, seja como doação de bens, serviços ou prestígio para as 

associações e sociedades de amigos de museus”. De acordo com a premissa do 

autor, não há na relação entre museu e público a preocupação com a retribuição. 

Entretanto, a contrapartida do museu consistiria na preservação dos suportes de 

memória e das narrativas históricas ofertadas às próximas gerações.  

 Embora Nascimento Junior (2005) encare a relação entre o patrimônio 

cultural, destacando-se os museus, com base na premissa da dádiva, deve-se 

ponderar a respeito do contra dom apresentado pelo autor. Até que ponto, os 

museus, sendo instituições públicas e sem fins lucrativos (ICOM, 2005), esperam a 

retribuição do visitante? E, que retribuição efetiva e em curto prazo, seria esta? 

 Deve-se recordar que tanto nas instituições museais quanto outras tipologias 

de patrimônio cultural têm sido turistificadas, também com objetivo de mantê-las 

preservadas e conservadas. O movimento de turistificação desses espaços imprime 

nessas instituições o elemento “serviço”, fazendo com que se torne necessário, 

servir ao visitante, como uma obrigação e nem sempre essa recepção é 

desinteressada de retribuição.  

 O patrimônio cujo significado se refere ao conceito de herança, dar sem 

esperar nada em troca, se entrelaça ao conceito de hospitalidade, no momento em 

que alguém parte, deixando algo a alguém. Nota-se implícito a esta ideia, a 

premissa derridariana da hospitalidade incondicional, isto é, o acolhimento sem 

restrições e sem esperar receber nada em troca, numa entrega incondicional.  

 O patrimônio público - como o caso dos museus brasileiros – guarda em sua 

origem a ideia que um monumento histórico ou edifício seria capaz de remontar a 

história de um povo. Ao colocar o patrimônio como um local de todos – e se todos 

indivíduos são cidadãos – compreende-se que, todos os sujeitos têm direito 

usufruírem deste conjunto de bens, pois é a sua história que está sendo contada, 

portanto, devem sempre ser recebidos de modo hospitaleiro.  

No caso do turismo, questiona-se: não se deveria acolher o estrangeiro sem a 

imposição de regras? Pois, ao ser interpelado pelo Outro, que deseja conhecer a 
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sua história e memórias, não deveria o patrimônio – ou os gestores deste -, 

reconhecer que, sua existência só se faz necessária e possível para que a narrativa 

histórica de um povo seja contada? Para quem contar se não para o Outro que 

deseja escutar? (LÉVINAS, 2005).   

 O acolhimento primeiro precisa acontecer de forma endógena. Para que o 

patrimônio cultural torne-se significativo para o Outro. É necessário que os sujeitos 

queiram estar próximos deste, participar das ações de preservação, conservar sua 

memória. No entanto, isso só se faz possível se a determinação a respeito da 

patrimonialização dos bens emergir da comunidade. Os indivíduos precisam se 

sentir pertencentes, acolhidos, representados, orgulhosos de sua história, a ponto de 

querer preservá-la (BASTOS, 2004). Caso contrário, esta relação de troca, proteção 

e cuidado pode tornar-se inversa e caminha para o que se conhece como 

hostilidade.  

O ato de hospitalidade cristaliza-se no movimento de preservação e 

melhoria dos bens, no sentimento de orgulho pelo patrimônio cultural, 

processo que garante, ainda, a manutenção momentânea dos bens e o 

melhor acolhimento ao visitante (BASTOS, 2004, p. 81).  

 Como poderá uma comunidade acolher por meio de seu patrimônio cultural o 

estrangeiro, se o patrimônio é construído por meio de um processo autoritário e não 

participativo? Ora, se o patrimônio não representa um bem para os sujeitos, não se 

estabelecerá no espaço patrimonial nenhuma relação entre a comunidade e o 

patrimônio, como afirma Gotman (2013), a hospitalidade consiste no 

estabelecimento de uma relação social. 

O que se percebe é a transformação do patrimônio cultural, em especial, os 

museus em meros atrativos turísticos. Ou, em alguns casos como o estudado neste 

trabalho, a criação de atrativos turísticos com vistas à exploração comercial 

instalados em comunidades por grupos hegemônicos, que sequer permitem a 

participação dos nativos no processo de planejamento ou incluem sua história e 

memórias nas narrativas construídas. 

Criar um patrimônio objetivando estritamente o uso comercial pelo turismo 

fecunda uma relação entre comunidade e patrimônio com base na hostilidade. 

Bastos (2004) afirma que estas ações ocultam os lugares de memória dos nativos 

em prol de programas de exploração turística.  
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Quem define o que deve ser patrimonializado? Quais vozes são ouvidas pelo 

museu ao criar uma narrativa histórica sobre uma comunidade? Quem adentra 

espaços como museus e é capaz de compreender as discussões evocadas a partir 

das exposições e mais, quais os sujeitos se identificam com o conteúdo 

disseminado?  

No bojo dessa discussão está a crítica apresentado por Guarinello (1995) aos 

museus históricos. Para o autor, estes museus se tornaram “teatros de memória”, 

funcionando como instrumentos de memória nacional, construindo narrativas que 

deveriam desconsiderar “[...] pressões sociais, sejam provenientes da elite, da 

indústria de massas, do interesse público, dos demagogos ou populistas” 

(GUARINELLO, 1995, p. 95).   

Para Guarinello (1995) é comum os museus centrarem-se em si mesmos e 

reproduzirem em suas exposições o que os historiadores por meio de suas 

pesquisas acreditam se tratar da identidade nacional. Percebe-se um movimento 

elitista por parte dos historiadores ao excluir a comunidade da organização dessas 

narrativas museológicas, pois acredita-se que esta esteja contaminada e manipulada 

pela indústria cultural e demagogos. 

  Guarinello (1995) salienta que a alma do museu é o público – ou de qualquer 

outro tipo patrimônio cultural -, portanto o saber acadêmico não pode excluir a 

percepção destes sujeitos. É preciso, segundo o autor, explorar os problemas dos 

nativos, conquistando-os, propondo-lhes questões e a necessidade da reflexão em 

busca de respostas. 

Na prática observam-se tentativas de afastamento como a não integralização 

do público com o patrimônio – museológico ou não. Práticas como a cobrança de 

ingressos a preços exorbitáveis podem afastar a comunidade local desses espaços 

patrimonializados. Essas ações hostis além de promover o afastamento dos nativos, 

ajuda na promoção do descaso com o patrimônio histórico e cultural.  

Em contrapartida, a hospitalidade na relação patrimonial se dá na escuta das 

demandas dos nativos, tornando suas memórias objetos das narrativas contadas 

aos turistas e visitantes. A promoção de atividades recreacionais, a ampliação do 

acesso ao patrimônio e a ações educativas e culturais de modo a auxiliar a 
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comunidade a interpretar seus bens patrimoniais, possibilitam a identificação dos 

sujeitos para com o patrimônio, podendo promover assim, uma relação de cuidado, 

orgulho e preservação, isto é, uma relação de hospitalidade.  

 Além disso, pensando nos turistas, iniciativas como proporcionar um espaço 

acessível de modo tangível e intangível, com forte identidade e legibilidade 

(GRINOVER, 2007) bem como realizar estudos de capacidade de carga de modo a 

não degradar a instituição e o acervo (GODOY, 2015); preparar atividades para o 

público infantil; ofertar um ambiente limpo, confortável com visitas guiadas bilíngues 

para o visitante; além de promover uma boa relação entre turistas e comunidade do 

entorno são iniciativas que podem tornar o patrimônio, em especial, os museus, 

locais mais acolhedores. 

 

1.4. O LUGAR DE HOSPITALIDADE 

 

 Se a hospitalidade se dá no encontro com outro, como se pode pensar em 

lugares de hospitalidade? Isabel Baptista, pesquisadora da corrente filosófica da 

hospitalidade, dedica seus estudos na área para compreender esses espaços. A 

autora baseia seu pensamento em Lévinas e define hospitalidade como “uma forma 

de encontro interpessoal e que tem por atitude marcante o acolhimento” 

(MARCELINO; CAMARGO, 2017, p. 55). 

 A discussão sobre lugares de hospitalidade encontra eco neste trabalho, pois, 

na presente pesquisa empírica, busca-se analisar a hospitalidade no espaço museal 

do Museu de Arte do Rio (MAR), localizado na zona portuária da cidade do Rio de 

Janeiro e parte integrante da Praça Mauá. Para entender como a hospitalidade 

ocorre nesse espaço e nas relações entre sujeitos, optou-se, por essa perspectiva, a 

fim de se analisarem os elementos visuais encontrados na região. Como aponta 

Baptista (2008, p. 6), “falar de hospitalidade significa, justamente, ter em conta as 

múltiplas implicações presentes nessa dupla relação humana: a relação com o lugar 

e a relação com o outro”. 
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 A pesquisadora portuguesa acredita que a abertura ao outro e seu 

acolhimento significa ampliar seu espaço “sem reservas ou desconfianças” 

(BAPTISTA, 2008, p. 8), tal como preconiza Derrida (2003), ao abordar a 

incondicionalidade da hospitalidade. Abrir as portas para o estrangeiro de forma 

receptiva significa dar um passo em direção à construção de uma relação social com 

o outro, mas não é somente disso que trata a hospitalidade social para Isabel 

Baptista. A hospitalidade “[...] corresponde, tanto e tão só, ao movimento que „dá 

lugar‟ à experiência de afecção mútua que conduz ao compromisso interpessoal” 

(BAPTISTA, 2008, p. 8). 

 O outro evoca o “eu”, na medida em que questiona, necessita de cuidados, 

atenção e de ser ouvido. Esse processo reforça a identidade individual de quem 

acolhe. Entretanto, Baptista (2008) pondera que o indivíduo nunca é “ele mesmo”, 

pois sua identidade é mutável e, a partir do contato com o “outro”, este sujeito 

sempre se transformará em “um outro para o outro”. Por isso, para autora, “[...] a 

relação entre seres humanos é tão significativa, constituindo a experiência de 

alteridade por excelência” (BAPTISTA, 2008, p. 9). 

 Para Baptista (2008, p. 2) os lugares de hospitalidade são espaços “nossos 

que convidam à entrada do outro numa oferta de acolhimento, refúgio, alimento, 

ajuda ou conforto”. Os museus, por exemplo, são instituições públicas, portanto, 

instituições coletivas, e, assim como os lugares de hospitalidade, abertos ao público. 

Suas portas abertas convidam (ou deveriam convidar) o outro – todo e qualquer 

outro, até o estrangeiro – ao acolhimento, ao momento de fruição e lazer, ao 

conhecimento. 

 Para a discussão a respeito dos lugares de hospitalidade, Baptista (2008) 

define seu lugar de fala, compreendendo o sentido pela perspectiva antropológica. O 

lugar é constituído pelas identidades, narrativas dos povos, sentimentos de 

pertencimento, a cultura, conceito apropriado por ela do pensamento de Augé 

(1986), “associada à ideia de um espaço habitado” (p.6). Para autora, os espaços 

precisam de uma alma, de relações, de pessoas para se tornarem lugares.  

Na consciência, porém, de que a humanização do espaço – a sua 

transformação em lugar – pressupõe o respeito pela hospitalidade do 

próprio mundo natural. Ele serve-nos de solo de enraizamento temporal, de 
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sustento e de fruição, mas, por isso mesmo, não pode continuar a ser visto 

como um recurso inesgotável (BAPTISTA, 2008, p. 6). 

 Baptista (2008) afirma que a identidade dos lugares não está no que é 

agregado a ele materialmente, “[...] mas sim na forma como são apropriados, 

percebidos, desfrutados, amados, e sobretudo, partilhados” (p. 7). Essa premissa 

incita o pensamento sobre as modificações urbanas dos espaços em busca da 

modernização, como o caso de Barcelona, na Espanha. De que modo a comunidade 

nativa percebe essas mudanças? O afeto e o pertencimento permanecem?  

 A partilha do lugar é o ponto de maior relevância para Baptista (2008) ao 

tratar da riqueza dos lugares. Apoiada na teoria da dádiva de Mauss (2003), 

partilhar, para ela, simboliza o “dar-receber-retribuir” do antropólogo. Ao partilhar, as 

coisas deixam de ser simplesmente coisas e a troca com outro possibilita a formação 

de “uma cadeia relacional que transcende a simples circulação ou permuta de bens” 

(BAPTISTA, 2008, p. 7). 

[...] o que impele o sujeito para a dádiva é a presença interpelante de 
outrem que, interrompendo a mesmidade, permite que um sopro de Bem 
venha despertar a consciência para a bondade da vida e para a trama 
espiritual que anima o espírito dos lugares (BAPTISTA, 2008, p. 8). 

 Baptista (2008) levanta algumas questões para pensar a condição dos 

lugares nas cidades contemporâneas no mundo globalizado. Esses lugares 

modernizados podem ser considerados como lugares de hospitalidade? E ainda, 

“que espírito guarda a vida das grandes superfícies, dos espaços públicos” 

(BAPTISTA, 2008, p. 10) que perdem aos poucos sua identidade fazendo com que a 

comunidade já não mais se identifique com os locais? Ou, locais que antes eram 

gratuitos e com a consolidação de uma indústria capitalista “só se entra pagando?”. 

Para Baptista (2008, p. 10), é nesse esforço de compreensão que consiste o “[...] 

desafio dos novos lugares, o de nos obrigar a repensar, a reactualizar [sic.] e a 

ampliar, as antigas leis e práticas da hospitalidade, num esforço de permanente 

reinvenção da cidadania”. 

 Para definir um espaço como “lugar de hospitalidade”, é preciso observar sua 

relevância para a interação humana. Ainda que se pense que um local modernizado 

perde seus elementos identitários, em alguns casos, grupos nativos encontram 

outras funcionalidades, desenvolvendo, assim, novas identidades, relações de afeto 

e personalidade (BAPTISTA, 2008). 
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 Para se avaliar a hospitalidade de um lugar como um espaço em que se 

constroem relações identitárias e afetivas entre indivíduos e com o próprio espaço, é 

imprescindível o aporte conceitual da Antropologia. Nesse sentido, não se admite 

compreender a hospitalidade nos espaços de outro modo que não seja voltado para 

a compreensão do estudo dos seres humanos que dão vida aos lugares. Não 

existem lugares de hospitalidade sem pessoas hospitaleiras. Não há como analisar a 

hospitalidade dos lugares sem estudar a sociabilidade que neles habita (BAPTISTA, 

2008). 

Apoiado na contribuição de Baptista (2008) observam-se os museus como 

lugares de hospitalidade. No entanto, se devem realizar contrapontos com o 

pensamento de Godoy (2017b) a respeito das controvérsias e caminhos da 

hospitalidade em instituições museológicas com base na abordagem derridariana 

sobre hospitalidade e hostilidade.  

Godoy (2017b) aponta que a hostilidade está imbricada nas instituições 

museológicas desde seu nascedouro, quando estas, fechadas e seletivas a uma 

determinada parcela da população, restringia o acesso do público mais pobre. Essa 

e outras discussões voltadas ao processo de turistificação dos museus e seus 

conflitos com o público turista serão evidenciadas nessa sessão.  

Pierre Bourdieu e Alain Darbel (2007), na obra “O amor pela arte”, 

evidenciaram por meio de uma pesquisa realizada em cinco museus europeus, o 

caráter elitista das instituições museológicas. Os sociólogos verificaram que, embora 

o espaço museal seja aberto ao público, os chamados habitués de museus possuem 

alto nível de escolaridade e renda.  

Para os autores, o que delimita a compressão e as visitas a museus por parte 

do público mais escolarizado e rico, é o capital cultural que estes indivíduos detêm. 

De acordo com Bourdieu (2011), o capital cultural consiste no conhecimento e 

intelectualidade adquiridos em espaços de ensino como escolas e universidades. 

Há, pois, na ideia de capital cultural, a concepção de herança familiar, o 

conhecimento e a intelectualidade fazem parte de uma tradição de famílias de 

classes mais abastadas.   
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Para Bourdieu (2011) as classes desfavorecidas não consumiam arte e se 

excluíam do espaço museal porque queriam, visto que os espaços eram abertos ao 

público (GODOY, 2017b).  

A concepção de que somente o público dotado de capital cultural teria meios 

de compreender e consumir a arte (BOURDIEU; DARBEL, 2007) legitima, para 

Godoy (2017b), a sobreposição das classes mais cultas em relação às menos 

escolarizadas, ao invés de promover uma crítica ao caráter excludente 

proporcionado pela falta de ações inclusivas dos museus pesquisados.  

Embora na contemporaneidade existam diversas tipologias de museus, desde 

os mais tecnológicos aos tradicionais históricos e de arte, incluindo os “museus 

espetáculo” (ABREU, R., 2012), perdura o imaginário evidenciado por Bourdieu e 

Darbel (2007) de que o espaço museal é um lugar elitizado. Além disso, a história da 

abertura dos museus para o público reafirma esse estereótipo. Estes estigmas em 

relação à instituição museológica, por sua vez, funcionam como uma das barreiras 

encontradas para que os museus possam ser considerados lugares de 

hospitalidade.  

No Egito, a ideia de “museu” como um espaço educacional se originou. 

Assim, estátuas, obras de arte, instrumentos cirúrgicos, elementos das áreas de 

zoologia e botânica eram expostos, em locais tidos como seguros, com a finalidade 

de propagar conhecimento do tipo enciclopédico para nobres (SUANO, 1986). Não 

se nota nesse momento, a presença de outras classes nesses espaços, pois o 

conhecimento estava restrito a nobreza.  

           Na Inglaterra, por volta de 1600, além da finalidade de estudo, de 

contemplação, os museus adquiriram a ideia de colecionismo. No mesmo momento 

em Roma o colecionismo estava atrelado à ideia de mostrar o poder dos romanos 

sobre os outros povos, o acervo indicava a riqueza e força daquele povo. O museu 

passa, nesse contexto, a estar articulado ao poder de uma sociedade sobre a outra 

(SUANO, 1986). 

 Na Idade Média, a Igreja insere-se no grupo dos colecionistas, passando a 

deter doações de objetos considerados pelo clero “importantes” para história 

daquele período. Assim, a Igreja católica passa a formar o que hoje se considera 
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como “tesouros museológicos”, estes por sua vez, serviam para formar alianças e 

financiar guerras contra o Estado papal (SUANO, 1986). 

 A primeira coleção aberta ao público que se tem conhecimento foi a do Papa 

Pio VI, em 1471 a indivíduos seletos. Mais adiante, o padre Atanasius Kircher, em 

1601, expôs ao público católico peças trazidas por jesuítas de suas missões, no 

Collegio Romano, na Companhia de Jesus, em Roma. Entretanto, o mais próximo 

do que se conhece como “museu” na contemporaneidade só foi aberto no início do 

século XVIII, quando foram inaugurados espaços de exposição que pretendiam 

expor objetos tidos como documentos do passado, buscando assim, preservar a 

memória da época (SUANO 1986).  

 Observa-se até o momento, com base nesse breve histórico, que a abertura 

dos museus se deu de modo gradual a partir do século XV. Entretanto, cabe 

ressaltar que a visita a esses espaços estava restrita aos indivíduos da nobreza, 

intelectuais, artistas, estudantes universitários e o clero, corroborando com o 

pensamento de Bourdieu e Darbel (2007). Os museus representavam a força política 

da Igreja Católica e o poder das famílias nobres, por isso, em um cenário de poucas 

pessoas escolarizadas na Europa, os donos dos chamados “gabinetes de 

curiosidades” (SUANO, 1986), sentiam-se temerosos em abrir as portas de suas 

galerias.  

 O outro – de classe mais baixa - até este momento, estava excluindo do 

espaço museal, rejeitado, constituindo assim, o que Lévinas (2005) consideraria 

como um ato violento, pois os “gabinetes de curiosidades” desconsideram-no e 

também sua necessidade de acolhimento.  

 Para além do medo de furtos e roubos de peças do acervo, os colecionadores 

acreditavam que a “[...] visita do povo rompia o clima de contemplação” do museu 

(SUANO, 1986, p. 27). De acordo com Godoy (2017b), transformações culturais, 

econômicas e políticas na época permitiram a abertura desses locais, mas o 

comportamento elitista persistia, fazendo com que os colecionistas estabelecessem 

regras para entrada nessas instituições, tais como: uso de trajes cerimoniais e 

normas de comportamento.  
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 Se Kant (2017) concordaria com a imposição de regras dos colecionadores 

como princípio de proteção de seu patrimônio, Derrida (2003) apontaria este 

movimento com hostilidade ao Outro, de modo que a condicionalidade dos trajes e 

das normas de comportamento, negariam a hospitalidade e o acolhimento àqueles 

que não se enquadrassem nesses termos, opondo-se assim, a humanidade do 

Outro (DERRIDA, 2003). 

 Em 1773, o Sir Ashton de Alkrington Hall publicou em um jornal inglês da 

época uma nota que indicava o seu descontentamento e “cansaço” com as visitas do 

público menos escolarizado. Por isso, o Sir começou a recusar as visitas do público 

de classes mais baixas, a menos que estes viessem acompanhados de uma 

recomendação de um Gentleman ou Lady de seu círculo de amizade. Nas palavras 

dele: 

[...] cheguei à resolução de recusar acesso à classe baixa, exceto quando 
seus membros vierem acompanhados com um bilhete de um Gentleman ou 
Lady do meu círculo de amizades. E por meio deste eu autorizo cada um de 
meus amigos a fornecer um bilhete a qualquer homem ordeiro para que ele 
traga onze pessoas, além dele próprio, e por cujo comportamento ele seja 
responsável, de acordo com as instruções que ele receberá na entrada. 
Eles não serão admitidos quando Gentlemen e Ladies estiverem no Museu. 
Se eles vierem em momento considerado impróprio para sua entrada, 
deverão voltar em outro dia (SUANO, 1986, p. 27) 

Nota-se que nesse discurso a rejeição e, a posteriori, hostilidade para com os 

visitantes – ou, até mesmo, com os sujeitos que desejavam se tornar visitantes. 

Havia inúmeras regras, modos de se comportar e até a exigência de uma 

recomendação, o que torna evidente o caráter exclusivo por parte dessas primeiras 

instituições.   

Para Santos, Perazzolo e Ferreira (2017) a hospitalidade somente é possível 

a partir da criação do vínculo social. Nesse contexto, observa-se a privação à cultura 

por parte da nobreza representada na pessoa do Sir Ashton de Alkrington Hall, isto 

é, há a negação do dom, em um movimento de contra dádiva, desencadeia-se 

assim, um ciclo negativo, marcado pela rejeição do outro.  

Somente no fim do século XVIII, com a Revolução Francesa e o Iluminismo, o 

acesso aos gabinetes de curiosidades foi ampliado e estendido, de fato, ao público 

de todas as classes. O Museu do Louvre foi aberto a todos, pois se acreditava que 

os museus deveriam ter essa função e, especialmente o Louvre, pois a instituição 
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museal deveria educar a nação francesa. O Museu Britânico, em Londres, também 

foi aberto ao público pouco depois desse período, apresentando ao público de todas 

as classes seu acervo que contemplava desde pinturas a fosseis de animais e 

plantas (SUANO, 1986).  

 A partir de então, houve a proliferação dos museus na Europa e na América 

do Norte, entretanto, embora esses espaços fossem abertos a todos os públicos, os 

preços dos ingressos para ver as exposições possuíam preços elevados, tornando-

se assim, inacessíveis às classes mais baixas da sociedade e impedindo a entrada 

desse público novamente.  

No contexto da América do Sul, Franco (2005, p. 131) afirma que: 

Os primeiros museus abertos à visitação pública foram o da Escola 
Nacional de Belas Artes e o Museu Nacional (no Rio de Janeiro), o Museu 
de História Natural (em Buenos Aires), o Museu Nacional de Bogotá (em 
Bogotá), todos criados nas duas primeiras décadas do século XIX. A grande 
maioria dos museus brasileiros, no entanto, foi aberta a partir dos anos 30 e 
40 do século XX.  

 O Museu Nacional foi criado em 1818 por D. João VI e contou com doações 

de armas, mobílias, pinturas de famílias nobres e de imperadores que pretendiam 

tornar-se motivo de admiração em função de seu acervo. Além disso, o Museu Real 

– como era chamado na época pretendia “propagar os conhecimentos e estudos das 

ciências naturais no Brasil” (SEPÚLVEDA, 2002, p. 124). De acordo com Sepúlveda 

(2002), o Museu Nacional mais do que um símbolo de poder e um local educacional, 

pretendia: 

[...] colecionar não só o que o Brasil possuía de mais caro aos europeus, 
objetos relacionados a sua natureza, quanto objetos cobiçados por eles 
como fontes do saber universal. O Museu incorporou a seu acervo uma 
coleção de múmias, sarcófagos e objetos egípcios, considera como sendo 
uma das mais completas e ricas da América Latina. Durante os primeiros 
anos do Império Brasileiro, a coleção do Museu cresceu com coleções de 
mamíferos e aves da Europa, fósseis de diferentes partes do mundo e 
outros objetos oriundos de antigas civilizações. (SEPÚLVEDA, 2002, p. 125) 

 Na década de 1990, os museus brasileiros, em especial, o Museu Nacional e 

o Museu Paulista, abandonaram as características imperialistas e buscaram 

implementar nos espaços museais um caráter científico às atividades desenvolvidas. 

Os museus no Brasil adquiriam então, uma característica presente em Alexandria, 

no Egito, a perspectiva enciclopédica. Nesse momento, as instituições museológicas 

buscaram a “ciência pela ciência” (SEPULVEDA, 2002). 
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 De acordo com Myrian Sepúlveda, os primeiros museus brasileiros buscavam 

reproduzir o estilo dos museus europeus. Assim, essas instituições divulgavam um 

estilo de arte erudita e uma cultura elitista, o que de forma similar ao que aconteceu 

na Europa, gerou uma rejeição do público de classe mais baixa, pois as visitas 

exigiam uma postura de “auto-disciplina [sic.] do corpo e do olhar” (SEPÚLVEDA, 

2002, p. 129) e, os gestores desses museus eram terminante contra a 

“aglomerações e manifestações populares”. 

 Sepúlveda (2002) afirma que as visitas a museus brasileiros sempre foram 

pequenas, especialmente no início da abertura destes para o público em geral. Para 

autora, isso aconteceu, pois o público carecia de representatividade. É indiscutível a 

rejeição e hostilidade ao público de classes mais baixas, desde o cenário europeu 

da abertura das grandes exposições. Esse imaginário perdura, de certo modo, até 

hoje, na entrada desse público nos museus. Vê-se emergir, assim, a necessidade de 

políticas de democratização da cultura e, em especial, dos museus. 

 A abertura dos museus ao público foi gradual e, no que tange o público das 

classes mais baixas esse processo se deu de modo mais lento ainda, isso porque 

havia nessas instituições um caráter elitista que distanciava, em especial, o público 

menos escolarizado.  

 De acordo com Godoy (2017b) a hostilidade se origina a partir do 

desconhecimento do outro e se dá anteriormente à hospitalidade. Há nos 

colecionistas o desconhecimento de quem adentra o seu espaço, tendo em vista que 

os museus sempre foram espaços fechados e restritos apenas à nobreza e ao 

público escolarizado. Abrir as portas para o público menos escolarizado, por séculos 

excluído, provocava medo nos donos das coleções museais.  

No Brasil, o processo de abertura dos museus foi semelhante ao ocorrido nos 

museus europeus. Entretanto, no país, a Constituição Federal Brasileira 1988 deixou 

registrada na forma da lei (art. 125) que o Estado deve  garantir ao indivíduo acesso 

aos bens e serviços culturais (BRASIL, 1988). Além disso, em maio de 2003, 

durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2010), foi 

lançada a Política Nacional de Museus (PNM) que tinha como objetivo principal 

promover a:  
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[...] valorização, a preservação e a fruição do patrimônio cultural brasileiro, 
considerado como um dos dispositivos de inclusão social e cidadania, por 
meio do desenvolvimento e da revitalização das instituições museológicas 
existentes, e pelo fomento à criação de novos processos de produção e 
institucionalização de memórias constitutivas da diversidade social, étnica e 
cultural do país (BRASIL, 2003, p.8).  

A PNM além de estimular a valorização e preservação do patrimônio cultural, 

dentre os quais se destacam as instituições museológicas, foi utilizada também 

como um instrumento para democratizar as oportunidades de acesso aos museus e 

ampliação de programas que pudessem aumentar o número de museus em todo 

território nacional.  

 Entre o período de 2010 a 2015, já no governo da ex-presidente Dilma 

Rousseff, a PNM continuou ativa e, nesse período, foi registrado aumento da taxa de 

crescimento do número de museus no Brasil, passando de 21,1% em 2010 para 

23,37% em 2015. Isso significa que o número de municípios com instituições 

museológicas federais subiu de 1.174 para 1.302 municípios, possibilitando que 

mais pessoas tivessem acesso a esses espaços em suas próprias cidades (BRASIL, 

2015).  

 Políticas públicas como Política Nacional de Museus colaboram com a 

abertura dos espaços museológicos para todos os públicos. Desse modo, a partir do 

PNM, o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) ficou responsável por universalizar e 

democratizar o acesso aos museus federais. Nesse sentido, para além do 

cumprimento de metas, o IBRAM estimulava os museus vinculados diretamente a 

ele, como o caso do Museu Histórico Nacional (RJ), Museu Imperial (RJ) e Museu 

Nacional (RJ) também usavam de ações educativas para atrair o público e 

possibilitar o acesso das classes mais baixas às essas instituições, dentre as quais 

podem-se destacar: dias gratuitos durante a semana, eventos grátis no espaço 

museal, museu itinerante, entre outras. 

 Como visto anteriormente, o fomento ao turismo nas instituições 

museológicas por parte dos órgãos do Estado, como o Ministério do Turismo é 

recorrente. Entretanto, deixa de lado, algumas especificidades importantes na busca 

por uma atividade turística sustentável em museus. Atualmente, a maior controvérsia 

da relação habita no falta de comunicação e entendimento de ambas as partes. 
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Assim, sabendo que o turismo superlota os museus, essas instituições museológicas 

tornam-se temerosas a essa “invasão em massa” e se fecham em si mesmas.  

Nesse contexto, a comunicação com o público e o trade turístico é outro 

aspecto determinante na construção de um espaço hospitaleiro. O estabelecimento 

de regras rígidas, trajes e exigências de certos comportamentos – como no início da 

abertura destas instituições – e a forma como estas regras são repassadas aos 

visitantes espontâneos e aos turistas são aspectos crucias na percepção sobre o 

espaço. As instituições museológicas necessitam deixar o estigma do 

visitante/turista como potencial inimigo de lado, para que, assim, a comunicação flua 

e haja melhor qualidade na visitação (GODOY, 2017b). 

 Em alguns casos, a arquitetura pode ser outro fator limitante na busca por 

transformar os museus em um espaço de hospitalidade. Muitos dos museus 

tradicionais – de História e Arte –, instituições mais carrancudas, podem não ser 

amigáveis, o que obriga, de certa forma, essas instituições a estimularem a entrada 

do público por meio de ações sociais que desmitifique seu caráter elitista, deixando 

de lado, o imaginário de que estes espaços pertencem à camada da sociedade 

dotada de capital cultural.  

Notou-se que, ao longo da história, os museus guardam elementos de 

hostilidade, inclusive em seu processo de abertura ao público. Ainda na 

contemporaneidade há, nas instituições brasileiras, conflitos e tensões com a 

recepção do estrangeiro, ora por desconhecê-lo, ora por sentirem-se ameaçadas 

pelo processo massivo da turistificação.   

Contudo, para serem considerados lugares de hospitalidade, os museus 

devem considerar aspectos que tornem o espaço museal, um lugar de hospitalidade. 

É preciso buscar estratégias sustentáveis tais como: estudos de capacidade de 

carga, educação e sensibilização dos turistas e guias para o turismo, a inclusão de 

turismólogos para planejar a atividade turística nessas instituições (GODOY, 2010). 

Somente assim, mesmo com tantos percalços ao longo da história, será possível 

estabelecer uma relação de hospitalidade para com o outro, quer seja este turista ou 

membro da comunidade, tornando o espaço museal um lugar de hospitalidade. 
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2 O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO ESTÉTICA E URBANA DA CIDADE DO 

RIO DE JANEIRO E A TURISTIFICAÇÃO DO ESPAÇO  

 

Com vistas a se tornar uma metrópole globalizada e moderna, a Zona 

Portuária da cidade do Rio de Janeiro passou por um processo de restruturação 

urbana. Nesse cenário de modernização, observou-se a criação de museus como 

símbolos desta reforma urbanística. Este capítulo pretende discutir como se deu a 

operacionalização do projeto Porto Maravilha (2010-2016) na zona portuária carioca 

analisando os reflexos causados por ele, tais como: processos de gentrificação, 

turistificação e estetização da cidade e dos museus.  

 

2.1 RIO DE JANEIRO: A METRÓPOLE GLOBALIZADA PELO CAPITALISMO 

A modernidade imprime na sociedade contemporânea nova configuração 

espacial e geográfica. Com o declínio das sociedades tradicionais e a proliferação 

de cidades que abrigam vidas fluidas se percebem novos hábitos sociais e laborais 

(ABREU, R., 2012). Autores como Maricato (2008), argumentam que essa mudança 

social tornou-se possível por meio do fenômeno da globalização que, para autora, 

fez emergir um novo homem a partir de um novo modelo de sociedade moldada 

através de “[...] transformações nos Estados, nos mercados, nos processos de 

trabalho, na estética, nos produtos, nos hábitos, nos valores, na cultura, na 

subjetividade individual e social, na ocupação do território, na produção do ambiente 

construído e na relação com a natureza” (MARICATO, 2008, p. 185-186). 

De acordo com a revisão de literatura organizada por Boaventura de Sousa 

Santos (2002), compreende-se como globalização (FEATHERSTONE, 1990; 

GIDDENS, 1990 apud SANTOS, B., 2002), o “fenômeno multifacetado com 

dimensões econômicas, sociais, políticas, culturais, religiosas e jurídicas interligadas 

de modo complexo” (SANTOS, B., 2002, p. 26). Para o autor supracitado, há, pois, 

múltiplas formas de estudar esse processo, a via eleita nesta discussão, foi 

compreender o processo de globalização pelo viés político-econômico, entendendo 

a globalização como um produto do capitalismo, evidenciam-se as mudanças 
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ocasionadas por esse processo no espaço urbano (HARVEY, 2014), em que se 

incluem, os museus.  

No período entre a década de 1940 a 1970 desenvolveram-se o fordismo16 e 

o keynesianismo17. Hobsbwan (1984 apud MARICATO, 2008) argumenta que esta 

época poderia ser denominada “anos dourados”, pois este foi um período de “bem-

estar social” por meio de um Estado provedor. No entanto, a política pública não 

incluiu a todos e, portanto, elevou os padrões de vida apenas de uma parcela da 

população. No espaço urbano esta política de exclusão se evidenciou por meio de 

“[...] padrões do urbanismo modernista [que] foram aplicados a uma parte das 

cidades formando verdadeiras „ilhas de primeiro mundo‟, cercadas de ocupação 

ilegal promovidas pelas favelas, cortiços e loteamentos clandestinos” (MARICATO, 

2008, p.186). 

A partir da década de 70, os “anos dourados” deixaram de existir dando 

espaço para o renascimento do neoliberalismo que propiciou a flexibilização do 

Estado, ataques aos sindicatos e a criação de um modelo econômico, considerado 

insustentável. Nesse contexto, o que se observa são países que antes tinham 

hábitos de consumos estimulados pelo Estado, agora marcados pela desigualdade 

social (MARICATO, 2008). 

Se por um lado, a globalização ofereceu aos indivíduos condições mais 

eficientes de comunicação, diminuição das fronteiras do livre mercado e flexibilidade 

na venda e consumo de bens materiais, por outro, “significou o desmonte do grande 

Estado provedor e do grande capital produtivo fordista” (MARICATO, 2008, p. 187). 

Nota-se que a globalização é tratada pela mídia e por intelectuais como um 

processo glamoroso, todavia, esse fenômeno político-econômico promoveu o 

aumento da desigualdade social e a exclusão social, evidenciados no meio urbano 

pelos bairros e cidades “esquecidas”, que são ignoradas por não deterem capital 

suficiente (MARICATO, 2008). 
                                                             
16 O fordismo, idealizado por Frederick Taylor e aplicado por Henry Ford, foi um modelo de produção 
da indústria automobilística desenvolvido na metade do século XX baseado no aumento da 
produtividade industrial sem que a necessidade de aumentar os custos de produção, além da 
racionalização da produção. A partir da implementação desse modelo a “[...] produção em massa de 
objetos padronizados para o consumo de massa passou a incluir os próprios operários” (MARICATO, 
2008, p. 187). 
17

 O keynesianismo (welfare state ou, em português, estado de bem estar social) consiste em uma 
doutrina que priorizava a intervenção do Estado na econômica para que assim, pudesse haver 
paridade entre o crescimento da demanda e o aumento da capacidade produtiva da economia. 
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Os países capitalistas centrais - definição adotada por Maricato (2008) para 

denominar os países economicamente desenvolvidos -, em alguma medida 

passaram pelo estágio de “bem-estar social”, enquanto os países periféricos do 

mundo capitalista, tampouco tiveram a oportunidade de disfrutar desse momento, 

pelo contrário, com a globalização tornou-se maior e mais evidente as dívidas 

desses países, de economia subdesenvolvida, com o Banco Central (MARICATO, 

2008). 

De modo a solucionar o problema do endividamento dos países periféricos, 

isto é, diminuir seu “risco país”18, os países capitalistas centrais buscaram alcançar 

uma possível atratividade na tentativa de captar recursos do Banco Central, 

sobretudo, após o Consenso de Washington19, onde se definiu que todo empréstimo 

exigia contrapartida dos países.  

Essa relação de exploração que é considerada por Maricato (2008) como 

“novo imperialismo” é endossada pelo apoio do Estado (HARVEY, 2014) e pela 

tradicional falta de credibilidade dos profissionais “pensantes” desses países 

periféricos, os acadêmicos. Há uma tradição em pensar que somente os modelos 

importados funcionam, os estudos e soluções endógenas não são funcionais. 

O patrimonialismo ocasionado por um longo período de exploração a que 

todos os países periféricos (América Latina) foram submetidos, gerou como 

consequência, a intensa corrupção existente nesses países, que se desenvolve na 

pessoalidade existente no poder público, isto é, interesses pessoais misturam-se 

com o trabalho dos representantes políticos.  

Maricato (2008) observa que o clientelismo e a corrupção podem vir da perda 

do poder dos parlamentos para os executivos e instituições externas que comandam 

as relações na base de trocas e favorecimentos, além de marketing. Desse modo, 

as decisões concentraram nas mãos de representantes alheios às realidades e não 

nas mãos de urbanistas. 

                                                             
18

 Risco país corresponde ao risco financeiro que o Banco Central era exposto ao emprestar dinheiro 
para os países periféricos, pois em muitos deles, como aponta Maricato (2008), não havia garantia de 
retorno do investimento. 
19 O Consenso de Washington foi um encontro entre os principais bancos mundiais. Nesta ocasião, os 

Estados Unidos e os líderes dos países periféricos traçaram recomendações para que os países 
endividados se recuperassem financeiramente. Algumas das recomendações foram: realizar o ajuste 
fiscal, corte de gastos, abertura financeira comercial e o aumento da taxa de juros e controle da 
inflação (MARICATO, 2008). 
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De acordo com Maricato (2008) são poucos os indivíduos que têm acesso à 

habitação de modo privado sem a interferência do governo. Desse modo, como 

faltam políticas públicas o que ocorre é a ocupação desordenada de áreas 

ambientalmente frágeis que geram impactos insustentáveis para o meio ambiente, 

como por exemplo, a poluição de rios. Nesse sentido, atrelado a esse modelo 

habitacional criam-se as periferias urbanas e uma das causas dessa ocupação 

indevida é a retenção de lotes de terras improdutivas nas mãos de poucos. 

A fragmentação social criou também uma fragmentação urbana. A cidade da 

elite responde pelo todo e as minorias de acesso ao poder, como negros, mulheres, 

homossexuais, perdem cada vez mais sua voz e tornam-se invisíveis. Esta 

invisibilidade se dá porque quanto mais a “cidade” se afasta dos pobres, mais valor 

fundiário e imobiliário ela possui. A ausência das leis do Estado atuando nessas 

comunidades permite a entrada de novos chefes o que ocasiona tráfico de drogas e 

armamento bem como aumento da violência urbana. 

O modelo modernista de urbanização voltado para funcionalidade das cidades 

acabou definindo o uso e a ocupação do solo e provocou uma modernização 

incompleta dos centros periféricos (MARICATO, 2008); podem-se destacar as 

mudanças urbanísticas realizadas na cidade do Rio de Janeiro, como exemplos de 

processos de modernização urbana incompletos, sabendo que o espaço urbano 

carioca ao longo de sua história foi alvo de diversas mudanças.  

As modificações na urbanização da cidade mais evidenciadas foram 

vislumbradas e aplicadas por Pereira Passos durante seu mandato (1902 – 1906) 

como prefeito da cidade carioca, até então, Distrito Federal. O prefeito objetivava 

eliminar a imagem de “cidade retrocesso” implementando o que chamou de 

“medicina social”20 que trazia a proposta de higienizar a cidade, proporcionando 

renovação, eliminando os cortiços e as habitações insalubres ocupadas pela 

população pobre (VASCONCELLOS; MELO, 2009).  

[...] Morar próximo ao centro era, pois, uma questão de sobrevivência. 
Proliferam então nessa época os cortiços, estalagens e casas de cômodo, 
habitações insalubres, palco preferencial das epidemias de febre amarela 

                                                             
20

 De acordo com Rossi (2017), o conceito de medicina social se assemelha ao que se entende por 
higienização das cidades. A autora, apoiada em Foucault (1984), afirma que o termo medicina social 
designa uma “[...] numa medicina preventiva e situa a causa das doenças não no corpo do paciente, 
mas no ambiente que o cerca” (ROSSI, 2017, p. 31). 
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que assolam periodicamente a cidade mas, também, o local de reprodução 
por excelência de uma força de trabalho que não cessava de chegar à 
cidade (ABREU, M., 2006, p. 59). 

Para tanto, endossado pelo discurso do ex-presidente Rodrigues Alves e as 

condições precárias da cidade, o ex-prefeito inspirou-se em um modelo europeu, a 

Paris do século XIX. Observa-se desde esse momento a necessidade de importar 

modelos urbanísticos. Assim, com auxílio financeiro da Nação as ruas do Centro do 

Rio de Janeiro foram ampliadas, construíram boulevards, destacaram-se os prédios 

públicos e, como fora estabelecido foram criadas melhorias para o programa de 

saneamento básico da Zona Portuária. Como legado foram construídos o Teatro 

Municipal, Museu Nacional de Belas Artes e a Biblioteca Nacional (ABREU, M., 

2006). 

 Um dos pontos relevantes da política de modernização da cidade do Rio de 

Janeiro estabelecida por Pereira Passos foi a política de higienização operada por 

Oswaldo Cruz, médico e diretor do Serviço de Saúde Pública (ABREU, M., 2006). A 

higienização carioca destruiu cortiços e segregou a população pobre. Esse processo 

deu origem às favelas cariocas e desde então, essas novas formas de habitação 

têm sido camufladas e invisibilizadas pela prefeitura da cidade.  

O plano diretor deveria ser uma ferramenta criada pelo poder público para 

atender às demandas sociais implicadas nesses processos de reestruturação 

urbana. No entanto, para Maricato (2008), este tem sido utilizado como um 

instrumento que só funciona no papel, pois não são elaborados junto a todos os 

atores sociais e, por isso, não dão certo em sua totalidade. A criação desses planos 

de urbanização deveria ser um modo de desenvolver propostas oriundas das 

demandas das populações periféricas, eliminando, assim, as barreiras que 

invisibilizam a periferia. 

Nesse contexto, nasce a noção do plano estratégico que visa, baseado no 

modelo urbano de Barcelona dos Jogos Olímpicos, transformar as cidades em 

globais, isto é, polos globalizados onde tudo acontece: eventos, atividades culturais, 

negócios, grandes instalações de empresas multinacionais, etc.  

Ao nível local, o “Plano Estratégico”, [...] cumpre um mesmo papel de 

desregular, privatizar, fragmentar, e dar ao mercado um espaço absoluto. 

Ele reforça a idéia [sic.] da cidade autônoma, a qual necessita instrumentar-
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se para competir com as demais na disputa por investimentos (MARICATO, 

2008, p. 196-197).   

O Plano reforça a ideia de competição entre as cidades, adotando uma 

concorrência em busca de quem é a mais atrativa para os grandes empresários, 

tornando o espaço urbano fragmentado, facilitando privatizações de modo a 

enfraquecer o Estado. Lefebvre (2001) afirma que a abertura para o capital por meio 

de privatizações e esvaziamento do Estado de direito, provoca o distanciamento 

entre os sujeitos no espaço público fragmentando-o e acentuando as desigualdades.  

 Dentre as transformações sociais ocasionadas pela implementação do plano 

estratégico, encontram-se as mudanças no espaço urbano, provocadas pelo desejo 

de converter a cidade em um espaço global. Essa nova configuração das cidades 

perpassa o conceito de “cidade-mercadoria” (MARICATO, 2008) que para Harvey 

(2014) evidencia-se como um processo de “destruição criativa”. De acordo com o 

autor, a cidade que se torna mercadoria se baseia na “economia do espetáculo”, 

com projetos urbanísticos como shoppings, centros empresariais e industriais e, 

grandes polos culturais, que aos olhos do Estado agregam à concepção de cidade 

moderna (HARVEY, 2014). 

No entanto, ao contrário do antigo modelo modernista urbano – rígido e 

fechado em si -, o plano estratégico possibilita - ou deveria - a participação 

democrática. Há aqui uma descentralização do poder, tornando-o municipal e 

dissolvendo o urbanismo burocrático. 

 Baseado também no modelo de reestruturação e “revitalização” urbana está a 

Zona Portuária do Rio de Janeiro, região que foi abandonada e marginalizada devido 

à crise da economia primário-exportadora, na década de 1930. Com os anos esta 

região tornou-se bairro de passagem, em especial, quando, em 1960, foi inaugurado 

o Elevado Perimetral que, embora tenha sido construído para integrar a cidade, 

afastou a região portuária, distanciando-a do centro da cidade (IGREJAS, 2012). 

 De acordo com Igrejas (2012), o poder público municipal reconhecia o 

potencial desta região e por décadas discutiu projetos a fim de reestruturar e integrar 

a área ao centro da cidade que, até 2009, não haviam sido postos em prática devido 

a “complexidade de situação fundiária e limitações financeiras” (IGREJAS, 2012, p. 

12). Dentre as principais propostas estão o Plano de Desenvolvimento Portuário 
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(1987), idealizado pelo Ministério dos Transportes e a Empresa de Portos do Brasil 

S.A (Portobás) apenas para as áreas correspondentes às propriedades da 

Companhia Docas do Rio de Janeiro. Em 1989 este projeto se transformou, 

propondo também, a revitalização dos bairros Gamboa, Santo Cristo e Saúde, 

próximas ao porto do Rio (IGREJAS, 2012).  

Já em 1994, outro projeto foi elaborado, o Projeto Cidade Oceânica do Rio de 

Janeiro – Centro Internacional da Água e do Mar, e imbricado a nova tentativa de 

reestruturação veio a concepção de valorização e promoção cultural, pois o que se 

propôs foi a criação de um polo “de animação cultural e de intercâmbios no porto 

com construção de centros comercias, de serviço e de convenções” (IGREJAS, 

2012, p. 12).  

Por fim, o Plano de Recuperação e Revitalização da Zona Portuária, 

elaborado em 2003, pela Secretaria de Obras e o Instituto Pereira Passos 

(IGREJAS, 2012). Cumpre ressaltar que nenhum dos projetos supracitados foi 

executado.  

A Zona Portuária carioca por anos foi o espaço em que parcela da população 

carioca pertencente à classe menos favorecida economicamente viveu e construiu 

relações de afetividade e pertencimento. De acordo com Reis e Lourenço (2016), a 

região do porto do Rio de Janeiro, apresentava problemas críticos como a baixa taxa 

de áreas verdes, alagamentos e acúmulos de lixo (REIS, LOURENÇO, 2016) que 

indicavam que a região precisava de uma intervenção (IGREJAS, 2012).  

  A revitalização da Zona Portuária do Rio de Janeiro, após inúmeros projetos e 

nenhuma execução, tornou-se foco do olhar do poder público municipal, estadual e 

federal, após o Brasil e o Rio de Janeiro se candidatarem para sediar a Copa do 

Mundo, em 2014 e os Jogos Olímpicos, em 2016. Por meio de plebiscitos, o Brasil e 

a metrópole carioca foram escolhidos em 2007 e 2009, respectivamente, para 

sediarem a Mundial Masculino de Futebol e da 31ª edição das Olimpíadas.  

Nesse contexto, através dos megaeventos esportivos o Brasil conseguiria a 

atratividade e a projeção para o mundo tão desejada por um país capitalista 

periférico que, necessita de recursos, investimentos e a possibilidade de se mostrar 

com o risco país baixo (MARICATO, 2008). Assim, os projetos de revitalização da 
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Zona Portuária começaram a se desenhar, pois eventos internacionais de grande 

porte, como esses que o Rio de Janeiro receberia, exigiam da cidade não só 

investimentos em equipamentos esportivos como na segurança pública, saneamento 

básico e, especialmente, na acessibilidade urbana (IGREJAS, 2012).  

Entretanto, questiona-se: por que os projetos anteriores não se concretizaram 

efetivamente, as demandas endógenas não eram suficientemente importantes 

quanto atender aos interesses do capital? Lefebvre (2001) acredita que o desejo de 

promover a revitalização e valorização do espaço público urbano deve estar pautado 

no desejo de seus usuários, somente desse modo, será possível proporcionar um 

espaço de sociabilidade. 

Pensando na reestruturação da Zona Portuária do Rio de Janeiro originou-se 

o projeto Porto Maravilha elaborado pela prefeitura da cidade. O projeto, com forte 

apelo turístico, visava promover a melhoria na infraestrutura da região, dos modais 

de deslocamento e do patrimônio histórico e cultural por meio de uma parceria 

público-privada (COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO 

PORTO DO RIO DE JANEIRO, 2018). 

O projeto Porto Maravilha prometia, assim, atrair novos investidores, 

comerciantes, atividades culturais e o turismo. No entanto, o que seria feito com a 

comunidade que a região? De acordo com pesquisas realizadas por Ferreira (2010) 

até a data posterior a assinatura do contrato grande parte da população não havia 

sido ouvida sobre as mudanças propostas pelo prefeito Eduardo Paes. Ainda, de 

acordo com Ferreira (2010), moradores do Morro da Conceição disseram terem sido 

ouvidos, embora não acreditassem que suas opiniões e reivindicações fosse mudar 

algo no projeto. Outros moradores das proximidades nem se quer sabiam da 

composição do projeto. 

Maricato (2008) e Fratucci (2014) argumentam que o planejamento 

participativo não é mais eficaz nas cidades globais, pois os atores sociais envolvidos 

no processo de restruturação urbana do Rio de Janeiro e turistificação do espaço, na 

prática não têm poder decisório. O poder está sempre nas mãos do capital 

(mercado) e dos órgãos públicos. Maricato (2008) à luz da teoria de David Harvey 

(2003), argumenta: 
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Uma nova dinâmica regional é construída sob forte determinação por meio 
de ações que desrespeitam culturas locais ou nacionais, ignoram a ética, 
etnias, raças, religiões ou a sustentabilidade ambiental. Para quem não é o 
império ou seu aliado, a globalização é uma grande tsunami que varre o 
que encontra pela frente (MARICATO, 2008, p. 188, [grifo nosso]). 
 

Com os planos do Porto Maravilha, novos investidores, novos comércios, 

atividades culturais e turistas seriam atraídos para região. No entanto, o que seria 

feito com a comunidade nativa?  

Nas cidades globais e capitalistas, em geral, os processos participativos se 

constituem como meras formalidades burocráticas, os agentes sociais envolvidos 

não possuem, de fato, poder decisório, pois este na verdade, é controlado pelo 

mercado e órgãos públicos (FRATUCCI, 2014; MARICATO, 2008). Lefebvre (2001) 

alerta que a participação ativa da comunidade nativa é essencial para apropriação 

efetiva do espaço, fazendo com que se crie um vínculo entre morador e espaço 

urbano, essencial para a preservação do patrimônio cultural, por exemplo, e 

favorável ao bem estar social.  

Assim, a intenção do ex-prefeito, Eduardo Paes, era retirar a população pobre 

dessa região e construir novas habitações pelo projeto “Minha casa, Minha vida” em 

localidades mais afastadas do centro da cidade. O processo de gentrificação na 

região consistia na retirada da comunidade local e a inserção de novas camadas 

sociais em função da especulação imobiliária.  

A gentrificação, no contexto do Porto Maravilha, pode ser considerada como 

uma forma de segregação da camada mais pobre da população quando a própria 

prefeitura do Rio de Janeiro por meio de ações públicas promove a exclusão desses 

indivíduos. Para Lefebvre (2001) a segregação se constitui como um dos elementos 

da sociedade e, por sua vez, destrói a cidade e ameaça a vida urbana. De acordo 

com o autor, a segregação está apoiada em três aspectos que podem ser 

simultâneos ou sucessivos, a saber:  

A segregação deve ser focalizada, com seus três aspectos, ora 

simultâneos, ora sucessivos: espontâneo (proveniente das rendas e das 

ideologias) – voluntário (estabelecendo espaços separados) – programado 

(sob o pretexto de arrumação e de plano) (LEFEBVRE, 2001, p. 94).  

 
No caso da Zona Portuária do Rio, por se tratar de uma reforma urbanística 

proposta por meio de um projeto, entende-se que a segregação se dá de forma 
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programada (LEFEBVRE, 2001), pois surge sobre o pretexto de reorganizar o porto 

do Rio de Janeiro com o objetivo de torna-lo atrativo para os turistas e o mercado 

privado.  

Embora se tenha notícias de poucas remoções, boa parte delas no Morro da 

Providência para a inserção de um Teleférico, a população sofreu com o aumento do 

custo de vida na Região. Entretanto, como aponta Vasconcellos e Mello (2009) não 

existem intervenções sem danos, pois existem:  

[...] injunções políticas e econômicas, as quais esbarram com questões 
importantes, como as de propriedade da terra e do capital, nem sempre 
equacionadas de acordo com a visão mágica e o discurso fácil de que um 
projeto poderá garantir uma nova vida para uma determinada área 
(VASCONCELLOS; MELLO, 2009, p. 64). 

 As remoções dos indivíduos localizados tanto na área revitalizada quanto nas 

proximidades vão contra o “direito à cidade” (LEFEBVRE, 2001), dado que os 

sujeitos construíram relações de afetividade com o espaço. Lefebvre (2001) propõe 

assim, uma revolução desse grupo que consolide a conquista de direitos básicos 

como direito ao trabalho, à educação, à saúde, à moradia, ao lazer e a vida, pois 

somente quando adquirirem esses direitos ou, o Direito à cidade, será possível deter 

processos como a gentrificação e segregação impostos de modo autoritário, de 

modo que “reino do uso” do espaço público com base nas trocas, nos encontros e 

na democracia estará acima do capital e sua lógica de mercado (LEFEBVRE, 2001).  

No bojo dessa discussão insere-se a atividade turística. De acordo com dados 

oficiais do Ministério do Turismo (2016), o Rio de Janeiro foi a cidade escolhida por 

45% dos visitantes estrangeiros em 2015, atraindo estes turistas por sua beleza 

natural. A metrópole carioca ficou conhecida por seus atributos naturais e culturais, e 

é considera por muitos como principal porta de entrada do Brasil por sua vocação 

natural, seu diferencial competitivo. Assim, Igrejas (2012, p. 14) argumenta que “[...] 

essa ideia de vocação natural da cidade com potencial turístico traz consigo a 

compreensão da cidade como organização competitiva, pois guarda relação com o 

conceito de competência essencial”. 

Com a proximidade dos megaeventos, a prefeitura do Rio vislumbrou a 

possibilidade de se projetar como principal destino do país, tornando-se assim, mais 

competitiva e atraente aos olhos dos investidores. Sabendo que o turismo é 
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produzido em “trechos em que existem elementos – naturais ou culturais – capazes 

de gerar fluxos de visitantes temporários” (FRATUCCI, 2010, p. 10), procurou-se 

através do projeto Porto Maravilha recuperar uma região abandonada pelo poder 

público de modo a torná-la moderna, atraente e capaz de encantar turistas e a mídia 

internacional. No entanto, é necessário compreender como esse processo ocorreu a 

partir do breve histórico da concepção e prática do projeto Porto Maravilha. 

2. 1.1. O Projeto Porto Maravilha 

 Como visto na sessão anterior, o poder público municipal, no decorrer das 

décadas, elaborou diversos projetos de reestruturação urbana para Zona Portuária 

do Rio de Janeiro. De acordo com Igrejas (2012), esses projetos remontam a 

década de 1850, com a finalidade de modernizar a infraestrutura desse espaço, que 

neste período, era capital do país. Entretanto, nota-se que os projetos para esta 

região estiveram ora relacionados às questões econômicas do porto, ora à 

“higienização da cidade”.  

 Na gestão prefeito Pereira Passos, responsável pela restruturação urbana do 

Rio de Janeiro regida sobre o modelo higienista, o porto carioca passou por 

intervenções, foi realizado o aterramento da área costeira que compreende a Praça 

Mauá até o Caju e a construção de um cais com 3500 metros composto por um 

conjunto de 18 armazéns, na Avenida Rodrigues Alves, encomendado pelo governo 

federal (IGREJAS, 2012). As discussões a respeito do turismo, contudo, nunca 

perpassaram os objetivos das alterações provocadas pelo urbanismo, até 2009. 

 O porto do Rio de Janeiro foi inaugurado em 1910 e, desde 1998, é 

administrado pelo Píer Mauá S.A.; empresa privada que “[...] assumiu a Estação 

Marítima de Passageiros do Porto do Rio de Janeiro, principal porta de entrada do 

turismo internacional do país” (IGREJAS, 2012, p. 51). A companhia atua em três 

seguimentos: “terminal internacional de cruzeiros, eventos e empreendimentos 

imobiliários” (IGREJAS, 2012, p. 51). 

 O Píer Mauá S.A, que até 2007, restringia seus serviços a troca entre 

terminais internacionais de cruzeiro, atuando no embarque e desembarque de 

turistas, passou a desenvolver a partir deste ano, serviços na área de eventos e 

entretenimento. Assim, reformaram os armazéns criados na gestão Pereira Passos, 
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transformando-os em “[...] nobres locações (...) para a realização de feiras, 

exposições, shows e congressos” (IGREJAS, 2012, p. 51). A empresa também 

apresenta interesse no setor imobiliário, possuindo também edifícios comerciais, 

próximo ao porto (IGREJAS, 2012). 

Nesse contexto, apresenta-se a tentativa do poder público municipal de tornar 

a Zona Portuária do Rio de Janeiro atrativa para o resto do mundo: o projeto Porto 

Maravilha, lançado pela prefeitura do Rio de Janeiro em 2009. A ideia ambiciosa 

planejava por meio da revitalização dos bairros Santo Cristo, Gamboa, Saúde, 

trechos do Centro, Caju, Cidade Nova e São Cristóvão (Figura 1), tornar a zona 

portuária o novo cartão postal da cidade do Rio de Janeiro.  

Figura 1 - Área de Especial Interesse Urbanístico da Região Portuária do Rio de 
Janeiro 

 

Fonte: Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de 
Janeiro (CDURP), 2018. 

Para realização do projeto se estabeleceu uma parceria entre os órgãos 

públicos municipais, estaduais, municipais e a iniciativa privada. De acordo com 

Igrejas (2012), o objetivo principal do projeto Porto Maravilha era possibilitar: 

[...] a promoção e valorização do patrimônio cultural tombado da área; 

captação de novos fluxos (de capitais e de pessoas) e a melhoria da 

acessibilidade para estes, além da reconquista de seus espaços urbanos, 

culminando na reativação econômica da região a partir do comércio e 

serviços e da dinamização do turismo de cruzeiros, cultural e de eventos 

(IGREJAS, 2012, p. 53). 
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O ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, prometeu aos 

cariocas a “revitalização”21 da área, tornando-a moderna e funcional sem utilizar 

dinheiro dos cofres públicos. Para tanto, o governo municipal realizou uma das 

maiores parcerias público-privada do país com o objetivo de custear as obras que, 

até o momento tinha como previsto um gasto de 8 bilhões de reais (SANTOS, T., 

2017).  

Iniciou-se, assim, um processo de venda dos Certificados de Potencial 

Adicional Construtivo (CEPACS) por meio de títulos foram conferidos aos 

proprietários autorização para construir “[...] em áreas de revitalização urbana”. 

Assim, foi possível “garantir rentabilidade e segurança financeira para o 

investimento” (SANTOS, T., 2017, p. 158). No entanto, os CEPACS não foram 

comprados por falta de confiabilidade da iniciativa privada. Assim, fez-se necessária 

a interferência do governo federal no papel de Caixa Econômica Federal para 

comprar tais títulos com o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) e repassá-los na forma de empreendimentos imobiliários comerciais na Zona 

Portuária (SANTOS, T., 2017). 

O valor arrecadado com esses CEPACS deveria ser igual ou superior a R$8 

bilhões de reais, o que seria suficiente para custear, sem utilizar o dinheiro dos 

cofres públicos, as obras do Plano Porto Maravilha, além de promover uma 

“reocupação” do território “revitalizado”. Em linhas gerais, o que se propunha era o 

afastamento da cidade real – composta por desigualdades sociais e favelas - e a 

criação de uma cidade virtual, moderna, deslumbrante aos olhos do capital embora 

desigual e dividida (MARICATO, 2008).  

Ainda que o projeto soasse confiável aos olhos da mídia nacional e dos 

órgãos públicos, havia pouca confiabilidade entre os investidores privados, o que 

acarretou na não venda dos CEPACS. Nesse cenário, Santos, T. (2017) aponta a 

intervenção da Caixa Econômica Federal no processo de compra e venda desses 

títulos. A instituição pública comprou os títulos com recursos do Fundo de Garantia 

                                                             
21

 Termo utilizado pelo então prefeito da cidade Eduardo Paes. Optou-se pelo uso de aspas, pois 
entende-se que o uso dessa palavra possui implicações. Assim, no contexto da fala do ex-prefeito, a 
palavra revitalização indica que a governança da cidade encara o espaço como uma área decadente 
e sem características próprias, o torna necessária uma intervenção (VASCONCELLOS; MELO, 2009). 
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por Tempo de Serviço (FGTS) e construiu empreendimentos imobiliários na região 

Portuária. 

A união entre capital público e privado originou a empresa estatal Companhia 

de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (CDURP) 

administrada pela Prefeitura do Rio e a Concessionária Porto Novo – por sua vez, 

formada pelas empresas Odebrecht Infraestrutura, OAS e Carioca Engenharia. 

Nesse cenário, nota-se a minimização do poder do Estado como provedor de 

melhorias à comunidade e ao espaço.  

Para população nativa, essa modernização do espaço provocou remoções 

dos moradores das comunidades locais. O bairro Santo Cristo e do Morro da 

Providência são exemplos de comunidades afetas pelas remoções em prol da 

modernização urbana. Jornais e revistas noticiaram que cerca de 300 residentes do 

bairro Santo Cristo, próximo à Escola de Samba Unidos da Tijuca, foram removidos, 

sem sequer receber auxílio do programa “aluguel social” da prefeitura. Já no Morro 

da Providência, dezenas de moradores foram removidos de suas casas para 

implantação do Teleférico (AGENCIA BRASIL, 2014). 

A especulação imobiliária na região ocasionou, inevitavelmente, um processo 

de gentrificação na localidade. De acordo com pesquisas realizadas por Ferreira 

(2010), até a data posterior à assinatura do contrato do Projeto Porto Maravilha, 

grande parte da população não havia sido ouvida sobre as mudanças propostas pelo 

prefeito Eduardo Paes. Na prática, os agentes sociais envolvidos no processo de 

restruturação urbana do Rio de Janeiro e turistificação do espaço não tiveram poder 

decisório, que acabou detido nas mãos de órgãos públicos e do mercado 

(FRATUCCI, 2014). 

Embora se tenha notícias de poucas remoções em relação à quantidade de 

habitantes dessa região, boa parte delas no Morro da Providência, como citado 

anteriormente, para a inserção de um Teleférico, a população sofreu com o aumento 

do custo de vida na Região. Entretanto, como aponta Vasconcellos e Mello (2009) 

não existem intervenções sem danos, pois há:  

[...] injunções políticas e econômicas, as quais esbarram com questões 
importantes, como as de propriedade da terra e do capital, nem sempre 
equacionadas de acordo com a visão mágica e o discurso fácil de que um 



88 
 

projeto poderá garantir uma nova vida para uma determinada área 
(VASCONCELLOS; MELLO, 2009, p. 64). 

 

 Como saldo da implementação parcial do Plano, foram demolidos 4.790 

metros do Elevado da Perimetral. Além disso, obras de infraestrutura urbana 

(saneamento básico, água, telecomunicações, etc.) foram realizadas, bem como 

reconstrução de calçadas, criação de 17km de ciclovias e da nova orla Prefeito Luiz 

Paulo Conde, plantação de árvores, implantação do Veículo Leve sob Trilhos (VLT) 

e a construção do Museu de Arte do Rio e Museu do Amanhã (CDURP, 2018). 

 

2.2 OS JOGOS OLÍMPICOS E O PROCESSO DE TURISTIFICAÇÃO DO ESPAÇO 

E DOS MUSEUS NA ZONA PORTUÁRIA  

 O turismo se configura como um fenômeno socioespacial, investigado pela 

academia e o mercado ao longo dos anos, sobretudo, na década de 1930. A partir 

desse período se observam tentativas significativas por parte de estudiosos como 

Jafari (2002) e Beni (2003) ao tentar definir e delimitar o funcionamento do sistema 

turístico (SISTUR) a fim de compreender o processo e o relacionamento dos 

elementos que compõem a atividade turística. Tais estudos originaram conceitos e 

organizaram sistemas que contemplam uma perspectiva holística, caracterizando e 

mensurando as especificidades do fenômeno, de modo a abranger sua 

complexidade (IGREJAS, 2012).  

Dentro da lógica do capital, se insere o turismo que, de acordo com Grinover 

(2002 apud IGREJAS, 2012), possui como principal objeto de consumo o espaço 

urbano e/ou rural, isto, pois, o fenômeno turístico consiste no deslocamento de 

indivíduos no espaço para fora de seu local de residência por um período superior a 

24 horas e menor que um ano por motivações diversas (saúde, educação, cultura, 

lazer, negócios, etc.) que não impliquem atividades remuneradas pelo destino 

receptor (OMT, 2001).   

De la Torre (1992) também colabora com a reflexão a respeito do turismo, 

proporcionando uma discussão do fenômeno voltada à importância e o efeito deste 

no destino receptor. Para o autor, o turismo se configura como: 
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[...] Um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e 

temporário 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 (DE LA TORRE, 1992, apud, 

IGNARRA, 1999, p. 24 [grifo nosso]). 

 O Ministério do Turismo (2019) aponta com base nos estudos da OMT (2019) 

que o turismo é um dos setores da economia mundial com crescimento e 

desenvolvimento mais promissores a nível global. De acordo com a OMT (2019), 

1.400 milhões turistas movimentaram a economia do turismo no ano de 2018 e 

estima-se que até 2030 haja o crescimento dessas viagens, o que levará cerca de 

1.800 milhões de indivíduos a transitar pelo mundo (OMT, 2019).  

Se por um lado, a expansão da atividade turística é benéfica para o 

aquecimento da economia mundial, por outro acarreta implicações, nem sempre 

benéficas, para os destinos receptores. A dinâmica estimulada pelo turismo, 

sobretudo na contemporaneidade e no mundo globalizado em que esta atividade se 

apresenta sob o clichê da “indústria sem chaminé”, é fundamental perceber as 

modificações negativas para o ambiente e a comunidade provocadas pela atividade 

turística. 

Ora se o Grand Tour, facilitado pelo advento das ferrovias no século XIX 

(IGNARRA, 1999), propiciou viagens de estudantes nobres, dotados de tempo e 

recursos financeiros, para conhecer monumentos e ruínas e contemplar paisagens 

por amor à cultura (SALGUEIRO, 2002), observa-se na contemporaneidade a 

tendência contrária, o turismo não só se apropria do espaço, impactando 

diretamente no cotidiano dos nativos residentes, mas sim, auxilia na transformação 

do ambiente tendo em vista, de modo geral, o atendimento às necessidades dos 

visitantes.  

Deve-se alertar para o perigo existente no abandono e substituição das 

atividades primárias e “tradicionais” das comunidades, por exemplo, pela prestação 

de serviços aos setores da indústria do turismo e lazer que se instalam nos destinos 

com “vocação turística” (IGREJAS, 2012) – uma tendência a atrair turistas quer seja 

pela sua paisagem ou por ser uma metrópole moderna e global - para melhor 

atender os anseios dos turistas, ocasionando nestes locais, um processo de 
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turistificação (FRATUCCI, 2008), isto é, a apropriação do espaço pelo fenômeno 

turístico, desenvolvendo neste a atividade turística, incluindo novos elementos e/ou 

re-funcionalizando já existentes.   

A sobreposição de atividades tradicionais pela laboração no setor turístico, 

afeta o ordenamento do espaço apropriado pelo turismo de modo a gerar impactos 

negativos, a saber: o paisagismo cultural (GODOY, 2018), a substituição da 

comunidade nativa, ocasionada por processos de gentrificação, além de conflitos 

entre atores sociais locais nativos com visitantes e o trade turístico (FRATUCCI, 

2008), gerando, assim, relações de hostilidade entre visitantes e visitados 

prejudiciais ao setor turístico e a comunidade. 

Cabe ressaltar que o processo de turistificação nem sempre acontece de 

forma intencional, assim como salienta Fratucci (2008), ao evidenciar que a 

turistificação intencional remonta, principalmente, o final da Segunda Guerra 

Mundial, período em que países europeus encontraram no turismo a possibilidade 

de melhorar seus rendimentos econômicos a partir da entrada de turistas 

estrangeiros em seu território. Nesse sentido, para atrair este fluxo de visitantes, os 

países do território europeu desenvolveram projetos urbanísticos que privilegiavam a 

infraestrutura urbana necessária para o desenvolvimento da atividade turística 

atraindo a rede hoteleira e, disponibilizando a demanda turística, momentos de lazer 

almejados pelos visitantes.     

Para Knafou (1996) nos locais onde se desenvolvem a atividade turística, isto 

é, os lugares turísticos, existem diferentes tipos de territorialidades: a sedentária e a 

nômade, a primeira se refere à comunidade que habita o espaço apropriado pelo 

turismo, enquanto a segunda, está relacionada aos sujeitos que passam pelo 

espaço, sem se apropriar deste. Na relação estabelecida pelo confronto de 

territorialidades se dão, para o autor, os conflitos nos lugares turísticos.  

Os conflitos no território apropriado pelo turismo se estabelecem segundo o 

processo de turistificação do espaço que, se desenvolve em razão da atuação de 

três principais agentes: os turistas, o mercado e os planejadores (KNAFOU, 1996; 

FRATUCCI, 2008).  
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Os turistas, responsáveis pelas demandas que fazem surgir os lugares 

turísticos, se deslocam em busca de novas experiências, lazer, a contemplação de 

paisagens, dentre outras motivações. O segundo agente, o mercado, deve estar 

sempre atento às demandas do público turista, pois é responsável por criar produtos 

turísticos ofertados aos consumidores por meio da lógica capitalista. Já o terceiro e 

último, os planejadores, agentes endógenos, ligados na maior parte dos casos ao 

poder público, se encarregam de elaborar planos estratégicos para atrair o capital e 

os turistas, muitas vezes ignorando as reais necessidades da comunidade nativa 

(KNAFOU, 1996; FRATUCCI, 2008). 

No centro dessa discussão está o Rio de Janeiro, cidade que recebeu entre 

os dias 05 a 21 de agosto um dos maiores megaeventos esportivos em termos de 

infraestrutura e modalidades esportivas: os Jogos Olímpicos. Nesse período, de 

acordo com pesquisas do Ministério do Turismo (2016), visitaram a cidade mais de 

400 mil turistas estrangeiros (BRASIL, 2016) que, além de poder contemplar os 

cartões postais mais conhecidos da cidade, como o Cristo Redentor e o Pão de 

Açúcar, também puderam apreciar a nova Zona Portuária da cidade, seu polo 

cultural e a nova estética da paisagem vista do porto, oriundos do Projeto Porto 

Maravilha. 

Com vistas a atender e atrair o público turista foram realizadas modificações 

na estrutura da cidade, em especial, na Zona Portuária, como visto no início deste 

capítulo. Pensando no lazer, a prefeitura do Rio de Janeiro criou, ainda, os 

“boulevards olímpicos”, alocados em Madureira, Campo Grande e na Zona 

Portuária, esse último foi o que mais se destacou, recebendo 4 milhões de pessoas 

(JORNAL O GLOBO, 2017) e movimentando positivamente o comércio da região 

(BRASIL, 2016).  

O Boulevard Olímpico Praça Mauá estava localizado ao longo da orla da Baía 

de Guanabara, na Orla Prefeito Luiz Paulo Conde, desde o Armazém 8 do Cais do 

Porto à Praça da Misericórdia. Este espaço atraiu visitantes não só pela paisagem 

que inclui o Corcovado e o Pão de Açúcar, mas também pelos telões de alta 

definição para assistir as disputas esportivas ao vivo, assim como para participar de 

atividades culturais que incluíam shows musicais, visitas aos museus e casas de 

cultura. 
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 A Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (SETUR) e a Empresa 

de Turismo do Município do Rio de Janeiro (RIOTUR) em parceria com empresas 

privadas e órgãos públicos de diversos países criaram também as Casas de 

Hospitalidade, a exemplo de Londres 2012 muitas delas foram situadas no 

Boulevard Olímpico Praça Mauá.  

 Sabendo que o turismo se dá em “trechos em que existem elementos – 

naturais ou culturais – capazes de gerar fluxos de visitantes temporários” 

(FRATUCCI, 2010, p. 10), se observa a proposta do Boulevard Olímpico, que 

instalado na Nova Orla Conde, foi uma iniciativa no processo de turistificação do 

espaço da Zona Portuária. 

O turismo é capaz de se apropriar “[...] tanto das formações espaciais pré-

capitalistas (sítios arqueológicos, cidades históricas, monumentos), como dos 

espaços resultantes da lógica da produção (áreas centrais, indústrias, portos etc.)” 

(PAIVA, 2013, p. 132). Desse modo, moradores, excursionistas e turistas competiam 

para consumir os serviços produzidos no espaço da zona portuária (PAIVA, 2013).   

Na discussão sobre a turistificação da Zona Portuária do Rio de Janeiro 

destacam-se os museus utilizados no processo de estetização da paisagem cultural 

com a construção do Museu de Arte do Rio e do Museu do Amanhã, ambos 

localizados estrategicamente para tornar a região portuária o novo cartão postal da 

cidade. Além disso, evidenciam-se os museus alocados no Porto Maravilha, como 

Museu Histórico Nacional (MHN).  

O MHN que em média 7.500 visitantes por mês, nesse período de 16 dias 

recebeu 17 mil visitantes (BRASIL. IBRAM, 2016) – desse número não se sabe 

quantos eram turistas. Isso é decorrente de dois fatores. O primeiro estabelece 

ligação com o fato de o MHN ter abrigado a Casa México, já o segundo, tem relação 

com a política pública do Programa de Qualificação dos Museus para o Turismo, que 

em primeiro plano objetivava preparar os museus para a Copa do Mundo em 2014, 

mas que culminou em um investimento em obras, sinalização, dentre outros, que 

perdurou até os Jogos Olímpicos. 

Observa-se que os museus, como qualquer outro atrativo turístico, são postos 

à disposição de uma demanda turística disposta a consumi-los. No entanto, a 
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relação entre turismo e museus é atravessada por controvérsias (GODOY, 2015), 

especialmente pelos conflitos entre visitantes e visitados marcados pelo aspecto do 

consumo.  

A democratização do turismo é um marco para a turistificação dos museus, 

pois neste momento surge o turismo de massa, temido pelos nobres que buscavam 

distinção por meio de suas viagens e pelas comunidades receptoras que passam 

por um processo de degradação. De acordo com John Urry (2001), o turismo de 

massa: 

[...] promove viagens em grupos guiados e seus participantes encontram 

prazer em atrações inventadas com pouca autenticidade, gozam com 

credulidade de “pseudo-acontecimentos” e não levam em consideração o 

„mundo real‟ em torno deles (URRY, 2001, p. 23). 

Nesse sentido, já não bastam mais viagens somente às praias, shoppings e 

bares. As possibilidades do turismo se ampliam e os indivíduos modernos tendem a 

valorizar e a querer experimentar novas e diferentes atrações. É nesse aspecto que 

turismo e museus se encontram na contemporaneidade. 

 Em um cenário moderno surgem novos segmentos turísticos tais como 

turismo sombrio, turismo de intercâmbio, turismo solidário e, foco desse estudo, o 

turismo cultural, por exemplo. Embora para o Ministério do Turismo (2010) toda 

viagem turística seja uma experiência cultural, nem todo turista é cultural. Assim 

sendo, o turismo cultural é definido pelo MTur (2010, p. 13) como uma viagem 

motivada “em torno de temas da cultura”.  

 No centro dessas viagens de turismo cultural estão patrimônios e centros 

históricos, monumentos e os museus. Estes últimos ao longo do tempo 

reinventaram-se, modernizaram-se atraindo novas demandas e aos poucos vêm 

quebrando o estereótipo de espaço estritamente educacional, apresentando assim, 

uma nova forma de ser museu, com novas tipologias e possibilidades para o deleite 

e entretenimento do público.  

Entretanto, é preciso compreender que a relação entre as instituições 

museológicas e os turistas nem sempre foi positiva. Antes da abertura dos museus 

para os visitantes menos escolarizados, havia uma preocupação a respeito de 

furtos. Na atualidade, o que se percebe ao observar o turismo de massa nesses 
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espaços, são guias superlotando essas instituições com turistas ávidos para visitar e 

registrar a visita e os museus receosos em se abrir a essa atividade, de modo que 

essa abertura possa degradar seu espaço e seu acervo (GODOY, 2010).  

O turismo muitas vezes despreza as especificidades dos museus e endossa o 

discurso da massificação ao consumi-los como meros produtos culturais. Por outro 

lado, os museus, que temem em abrir suas portas ao turismo e aos problemas que o 

turismo de massa e o “consumo de arte” desenfreado pode acarretar, fecham-se em 

si mesmos (GODOY, 2010).  

Para Godoy (2010), há turistas que anseiam por uma experiência turística 

cada vez mais instantânea, manipulados pela ideia de que se deve conhecer mais 

lugares em menos tempo. De acordo com Canclini (2006, p. 65), “consumir é tornar 

inteligível um mundo onde o sólido se evapora”. Assim, não há a preocupação com a 

qualidade da experiência em museus, em apreciar a arte, em desfrutar das 

exposições, e sim com o tempo.  

Nota-se que há uma cultura em que o turista se preocupa em apenas registrar 

fotografias de diversos lugares que visitou para se diferenciar dos demais, 

caracterizando assim sua distinção. Para Canclini (2006, p. 65) “o consumo é um 

processo em que os desejos se transformam em demandas” e, portanto, o desejo 

constante em ser viajado e reafirmar sua distinção pela quantidade de atrativos ou 

destinos turísticos visitados impacta a visitação e o acolhimento desses turistas em 

instituições como os museus.  

De acordo com Godoy (2010), o Conselho Internacional de Museus (ICOM) 

reconhece que o turismo ocorre dentro do espaço museal, e, para tanto, algumas 

recomendações foram dadas pela instituição, tais como: a confecção de folhetos 

bilíngues, audioguides, visitadas guiadas, etc. Outro órgão público que reconhece o 

desenvolvimento do turismo nesses espaços é o Instituto Brasileiro de Museus 

(IBRAM) que em 2014 lançou o manual “Estratégias de Cooperação entre Turismo e 

Museus”, apresentando formas de amenizar e evitar conflitos causados pelo 

desenvolvimento do turismo em museus.  

O caderno do IBRAM sobre Museus e Turismo (2014), foi adotado para que 

se pudesse compreender a visão das instituições museológicas acerca de 

sua relação com o turismo e com as possibilidades de tornar os museus 
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acessíveis a todos os públicos tendo em vista os megaeventos esportivos. 

Deve-se salientar a iniciativa do IBRAM ao falar sobre hospitalidade em 

museus, no caderno de Museus e Turismo, ainda que seja apenas um 

breve capítulo do documento (LEITE, 2016, p. 38-39). 

 Mesmo com todos os atritos gerados por essa relação, em 2008, o Ministério 

do Turismo em parceria com o Ministério da Cultura, lançaram o Programa de 

Qualificação dos Museus para o Turismo. Em princípio, o programa foi idealizado em 

função da captação do megaevento Copa do Mundo de Futebol 2014 pelo Brasil. 

Nesse sentido, o objetivo era fazer com que os museus localizados nas cidades 

sedes dos jogos, se tornassem atrativos. 

 O fomento ao turismo nas instituições museológicas deixa de lado algumas 

especificidades importantes na busca por uma atividade turística sustentável em 

museus. Atualmente, a maior controvérsia da relação habita na falta de 

comunicação e entendimento de ambas as partes. Assim, sabendo que o turismo 

superlota os museus, essas instituições museológicas tornam-se temerosas a essa 

“invasão em massa” (GODOY, 2010).  

 A turistificação dos museus deve considerar aspectos que insiram a atividade 

turística no espaço museal de modo sustentável, tais como: estudos de capacidade 

de carga, educação e sensibilização dos turistas e guias para o turismo, a inclusão 

de turismólogos para planejar a atividade turística nessas instituições (GODOY, 

2010) e o resgate da hospitalidade para com o estrangeiro – termo utilizado aqui 

para se reportar ao indivíduo que vem de fora ao local em que está instalado o 

museu.  

Nesse sentido, dentre todas as obras de mobilidade e infraestrutura urbana 

realizadas de 2010 a agosto de 2016, estava a criação de dois museus, o Museu de 

Arte do Rio (MAR) e o Museu do Amanhã, idealizados na tentativa de promover e 

ampliar a oferta cultural do centro da cidade. Entretanto, essas instituições 

museológicas foram construídas a partir de uma proposta controversa de 

turistificação e estetização do espaço urbano carioca. A criação desses museus 

deixou de lado a principal noção imbricada ao nascedouro desses espaços culturais, 

a preservação da memória e criação de um laço reflexivo entre o presente e 

passado (ABREU, R., 2012).   
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Nota-se na Zona Portuária do Rio, a criação de museus para a serviço de 

uma política de turistificação e estetização das cidades, além do chamado “museu-

espetáculo”, isto é, “espaços enormes, edificações assinadas por renomados 

arquitetos, altíssima tecnologia [...]” (ABREU, R., 2012, p. 58). O crescimento do 

surgimento desses museus está relacionado ao estilo de vida nas metrópoles 

contemporâneas e, portanto, “não há como compreender os museus-espetáculo 

sem refletir sobre o papel das cidades no advento da modernidade” (ABREU, R. 

2012, p. 58). 

 Assim, viu-se inaugurar os Museus na Praça Mauá (RJ) com vistas a atrair a 

demanda turística, processo que de fato aconteceu no período dos Jogos e 

posteriormente. Entretanto, há diferenças consideráveis a respeito da forma como se 

consolidou o Museu de Arte do Rio e o Museu do Amanhã, especialmente no que 

tange a relação desses dois símbolos do processo de restruturação urbanística com 

a comunidade do entorno, conforme será discutido no próximo capítulo.  

 

2.3 OS MUSEUS COMO PARTE DA COMPOSIÇÃO ESTÉTICA DA “NOVA” ZONA 

PORTUÁRIA E SIMBOLO DE MODERNIZAÇÃO DA CIDADE 

 

 A paisagem cultural, antes de tudo, deve ser compreendida como um 

conjunto de elementos naturais e culturais, de “[...] cores, movimentos, atores, sons” 

(SANTOS, M., 1998, p. 61), construídos historicamente com base nas relações 

imateriais e políticas estabelecidas entre os indivíduos e seu meio. Para o geógrafo 

Claval (1999, p. 11) os sujeitos “[...] concebem seu ambiente como se houvesse um 

espelho que, refletindo suas imagens, os ajuda a tomar consciência daquilo que eles 

partilham”. A paisagem, assim, está para além da mera justaposição de elementos, 

este conceito, porém, é produto dos valores resultantes dos encontros e 

desencontros de indivíduos ao longo da história.  

Nesse contexto, observam-se as cidades dos países periféricos e suas 

recorrentes tentativas de se tornarem “cidades globais” (MARICATO, 2008). Nesta 

busca estimulada pelo sistema capitalista, estes centros são impelidos a realizarem 

processos de reestruturação urbana que pressupõem, por exemplo, a atração e 
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incorporação de “[...] sedes das grandes corporações empresariais, centros de 

pesquisa e criação em informática e comunicação, mão-de-obra qualificada, centros 

universitários, [...] e serviços sofisticados” (MARICATO, 2008, p. 196). Ao 

incorporarem em seu território tais elementos, as cidades e sua paisagem tornam-se 

indistintas (LIPOVETSKY; SERROY, 2015), reproduzindo a estética convencionada 

pelo capitalismo disfarçada de modernidade. 

 As cidades tendem a se assemelharem umas das outras devido ao caráter 

homogeneizador das reformas urbanísticas propostas pelo capital, o que as tornam 

padronizadas, eliminando assim, suas subjetividades. Este processo de 

modernização, em curso ainda na contemporaneidade, atrelado ao um sistema 

socioeconômico, esteticamente, padroniza, principalmente, a paisagem das 

metrópoles e “enfeia o mundo” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015). 

Construindo megalópoles caóticas e asfixiantes, pondo em risco o 

ecossistema, tornando insípidas as sensações, condenando os seres 

humanos a viver como rebanhos padronizados num mundo insulso, o modo 

de produção capitalista é estigmatizado como barbárie moderna que 

empobrece o sensível, como ordem econômica responsável pela 

devastação do mundo: ele “enfeia toda a terra” (LIPOVETSKY; SERROY, 

2015, p. 12). 

Tendo em vista a contemporaneidade e as modificações urbanas 

desenvolvidas nas últimas décadas, teria o capital o interesse de “enfeiar as 

cidades”? O mercado tem demonstrado, cada vez mais, seu interesse com o 

imaginário dos indivíduos/consumidores, preocupando-se com o encantamento, 

prazer e o despertar de sensações agradáveis, pois, como notaram Lipovetsky e 

Serroy (2015) estes sujeitos têm buscado, em meio a uma profusão de elementos 

citadinos – arranha-céus, comércios, o isolamento social, por exemplo - , o 

encantamento estético.  

Lipovetsky e Serroy (2015) identificam no que chamam de capitalismo 

artístico, ou criativo transestético, esse movimento de hibridização entre o mercado 

e a arte como forma de adaptação aos interesses e demandas dos consumidores. 

Nesse contexto, o que importa são as sensações e os prazeres estéticos. 



98 
 

No bojo da discussão a respeito das modificações no espaço provocadas pelo 

capitalismo, encontra-se o turismo22 e o olhar do turista (URRY, 2001) – construído 

por imagens e imaginários – atraídos por paisagens dotadas de elementos estéticos 

não convencionais, ávidos para registrarem novas experiências com suas câmeras e 

smartphones. Para Lipovetsky e Serroy (2015, p. 329) o consumidor, ou neste caso, 

o turista, encanta-se com a possibilidade de viver “experiências agradáveis, de fruir 

bens de qualidade sensitiva, simbólica e estética”.  

Com vistas ao atendimento desse público, Godoy (2018) aponta e critica a 

criação de políticas públicas que visam turistificar a paisagem cultural das cidades, 

transformando-as em produtos culturais, ignorando especificidades de lugares e 

instituições, de modo a atender as necessidades do mercado, isto é, as demandas 

turísticas.  

A apropriação da cultura pelo capitalismo e, consequentemente, pelo turismo, 

explica-se para Fratucci (2010), pois os elementos culturais podem “[...] agregar 

mais valor à paisagem, dando-lhes um caráter singular, [...] capaz de despertar o 

interesse inicial do turista e que contribui para a construção da imagem (marca) dos 

destinos turísticos” (FRATUCCI, 2010, p. 12). Seria o que Lipovetsky e Serroy (2015) 

discutem a respeito do capitalismo artista e da transestética23, movimentos capazes 

de unir arte, mercado, arquitetura, turismo, numa sobreposição, sem separar tais 

elementos, juntando-os com a finalidade de promover o embelezamento da 

paisagem. 

Nesse sentido, o processo de turistificação das cidades, que vem a reboque 

das grandes reformas urbanísticas, esvazia o conceito de paisagem cultural como 

uma portadora de memória (CLAVAL, 2010), emergindo, em seu lugar, o que Godoy 

(2016; 2018) chama de “paisagismo cultural”, termo que pode ser compreendido 

como o  

[...] processo de turistificação por que passa uma paisagem cultural, que 

envolve a transformação de uma localidade em um destino turístico, é 

geralmente reduzido a maquiagem ou adorno do espaço, a fim de que se 

torne belo e atrativo, tal como num “paisagismo” tantas vezes alienado dos 

                                                             
22

 O turismo é visto, nessa perspectiva, não como um fenômeno, mas sim como uma atividade 
geradora de divisas que possibilita a projeção dos destinos nas vitrines internacionais. 
23

 Transestética é o termo cunhado por Lipovetsky e Serroy (2015) para representar o momento em 
que o capitalismo apropria-se da arte, da estética, transformando-a em um “objeto mercantilizado”.  
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processos socioculturais e socioambientais. O paisagismo cultural (GODOY, 

2016), nessa acepção, é uma espécie de turistificação da paisagem - que 

visa exclusivamente atrair turistas (GODOY, 2018, p. 4788). 

As cidades, assim, passam pelo processo de “paisagismo cultural” (GODOY, 

2016), isto é, a tentativa de tornar a paisagem atraente aos olhos do turista. O 

paisagismo também é utilizado como recurso para que as cidades possam se 

distinguir umas das outras, agregando elementos diferenciados em seu território, 

tornam-se para Lipovetsky e Serroy (2015, p. 28) centros que visam a todo custo o 

consumo turístico, transformando sua paisagem em um cenário “disneyficado”.  

No entanto, o capital se apropriou da arte e da estética, oferecendo o 

“capitalismo artista” como o caminho para estetizar as paisagens e torná-las 

atraentes aos turistas – indivíduos reflexivos, mas ao mesmo tempo obcecados “[...] 

pelo descartável, pela celeridade, pelos divertimentos fáceis” (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2015, p.31). O fato de a estética estar a serviço do capital provoca, para 

Godoy e Luna (2018), um olhar raso sobre arte e as paisagens, neste caso. Para as 

autoras, a beleza da paisagem não interessaria, pois o que importaria para o 

indivíduo seria o “consumo momentâneo e passageiro” (GODOY; LUNA, 2018, p. 

4788).   

Nesse cenário, as fronteiras entre arte e mercado também se dissipam 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2015), assim como demonstra Maricato (2008, p. 196) ao 

destacar outra medida adotada pelos centros urbanos globalizados: a organização 

de “atividades culturais e artísticas de vanguarda” como modo de projetar sua 

produção cultural, transformando-a por meio da atividade turística em produto 

turístico pronto para consumo.  

Nos polos culturais e artísticos, resultados de reformas urbanísticas, em geral, 

se encontram os centros culturais, bibliotecas, casas de shows e, os museus, 

construídos pelas mãos de arquitetos renomados e “utilizados” como símbolos de 

progresso cultural, como o caso do Museu Guggenheim24 de Bilbao, na Espanha. O 

conceito desses polos se dissemina pelas cidades globalizadas pelo capitalismo, 

criando assim, a “espetacularização da cultura” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015). 

                                                             
24

 O Museu Guggenheim, criado em 1997, pelo arquiteto “canadense-americano” Frank Gehry, 
localiza-se às margens do Rio Nervión, na cidade de Bilbao, Espanha. O Museu Guggenheim se 
integra ao centro urbano da cidade espanhola, pois foi idealizado junto ao processo de reestruturação 
“urbana industrial” de Bilbao (MUSEO GUGGENHEIN, 2018).  



100 
 

É uma hipercultura midiático-mercantil, que se constrói não apenas com as 
indústrias do cinema, da música ou da televisão, mas também com a 
publicidade, a moda, a arquitetura, o turismo. Uma cultura que tem como 
característica implantar-se sob o signo hiperbólico da sedução, do 
espetáculo, da diversão de massa (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 236). 

Nesse cenário, observa-se o presente caso objeto de estudo, o projeto Porto 

Maravilha que possui como um dos aspectos emblemáticos do plano, a criação do 

Programa Porto Maravilha Cultural. O programa, para além da restauração do 

patrimônio histórico material, inclui as obras para criação de novos museus: o Museu 

de Arte do Rio e do Museu do Amanhã, este último, por sua vez, foi reconhecido 

pela prefeitura do Rio de Janeiro e a CDURP como o símbolo do renascimento 

urbano da região.  

O reconhecimento da prefeitura do Rio de Janeiro que atribuiu ao Museu do 

Amanhã a chancela de símbolo de renascimento urbano da Zona Portuária da 

cidade, não é um caso isolado. Para Godoy e Luna (2018, p. 4788) “[...] estar diante 

de um monumento, de uma paisagem, de um museu, poderia ser considerado como 

uma ampliação dos sentidos e um exercício de alteridade”, entretanto, os museus 

passaram a compor as paisagens urbanas das “cidades globais”, sendo postos 

como símbolos, adornos do processo de modernização pelos quais passam as 

cidades contemporâneas.  

As instituições museológicas deveriam ser espaços oriundos das demandas 

da comunidade, dispostos a narrar e disseminar a história de um povo, explorando e 

promovendo a “[...] educação e lazer, produtos da ação cultural humana” (SUANO, 

1986, p. 9). Os museus considerados lugares de memória por Nora (1993) deveriam 

guardar os “restos” de memória que ainda resistem e que não devem ser 

esquecidos. Além disso, estes lugares devem ainda representar a diversidade 

cultural do espaço em que se inserem, proporcionando a comunicação sobre o 

patrimônio cultural. 

Porém, o que se percebe é que estas instituições museológicas têm sido 

apropriadas como elementos paisagísticos para a construção de novas e 

turistificadas paisagens (GODOY, 2018), como o caso dos museus criados por meio 

do projeto Porto Maravilha. 
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O Museu de Arte do Rio e o Museu do Amanhã possuem arquitetura 

grandiosa e exuberante, inspiradas no modelo espanhol do arquiteto Santiago 

Calatrava e dignas do olhar do turista, o “„drogado‟ do consumo”, evidenciado por 

Lipovetsky e Serroy (2015, p. 31). Para Regina Abreu (2012) esta é uma 

característica que se relaciona à vida corrida nas metrópoles em que o público não 

possui tempo para se deter aos detalhes. Desse modo, a principal provocação 

dessas instituições consistiria em estimular sensações estéticas. 

[...] As cidades transformaram-se em espaços de teatralidade e de 

performatividade, espaços de circulação e de manifestação de identidades 

individuais. A cidade performativa na era da economia das experiências 

tornar-se-ia, sobretudo, uma arena voltada para os cinco sentidos (ABREU, 

R., 2012, p. 65). 

 Pode-se afirmar que esses museus foram planejados para atender uma 

demanda ávida por atrações culturais instantâneas que os provocasse sensações e 

experiências diferentes das encontradas em museus tradicionais. Essas 

características se somam ao arrojo arquitetônico e “a capacidade de transportar o 

visitante para novos ambientes diferentes daqueles vividos no dia-a-dia [...]” 

(ABREU, R., 2012, p. 68).  

 Essas instituições museais fazem parte de um projeto que tinha como 

finalidade realizar uma maquiagem na Zona Portuária do Rio, revitalizando-a, de 

modo que esta pudesse se tornar o mais novo cartão postal da cidade. Os museus, 

todavia, foram inseridos nesse contexto, mas questiona-se sobre o papel 

controverso dessas instituições que poderia ser minimizado por meio de ações “[...] 

conjuntas voltadas para a administração do espaço intra e extramuros” (GODOY, 

LUNA, 2018, p. 4790) que valorizassem, acolhessem e salvaguardassem a memória 

da comunidade nativa, participando ativamente das políticas públicas e urbanas “[...] 

definindo e implementando políticas relacionadas com a proteção, a interação e a 

responsabilidade ética da instituição museológica sobre o espaço público” (GODOY, 

LUNA, 2018, p. 4791). 

 Os museus precisam se conscientizar que devem estar a serviço do povo, 

dialogando com a sociedade e seus visitantes. Não devem se constituir como um 

lugar só de lazer para os turistas, mas também de educação, da crítica e reflexão. É 

o lugar que deve suscitar críticas, debates e a memória. Mesmo que pertençam à 

iniciativa privada, não podem concordar e, tampouco, serem partícipes da lógica da 
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estetização pelo capital, tornando-se meros adornos das paisagens plásticas criadas 

para o turismo. Os museus, como apontam Godoy e Luna (2018, p. 4791, [grifo dos 

autores]) “[...] podem desejar subverter essa ordem estetizante da paisagem, 

musealizando-a com sua potencialidade social”. 
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3 O MUSEU DE ARTE DO RIO E SUA RELAÇÃO COM OS OUTROS: 

HOSPITALIDADE E HOSTILIDADE 

Este capítulo apresenta breve contextualização sobre o Museu de Arte do Rio, suas 

exposições e narrativas criadas a partir delas, ações para inclusão da comunidade 

do entorno às atividades realizadas pelo Museu. Além de evidenciar a relação entre 

o MAR e o turismo baseado no mapeamento da oferta turística da instituição e de 

breve explanação sobre o que escrevem os turistas na rede social Trip Advisor 

sobre a instituição, observando os elementos de hospitalidade e/ou hostilidade na 

fala desses sujeitos.  

 

3.1 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O MAR 

 

No contexto da reforma urbanística realizada na cidade do Rio de Janeiro 

evidencia-se o Programa Porto Maravilha Cultural, projeto que previa a valorização e 

restauração do patrimônio material e imaterial da região Portuária. Este programa 

deu origem ao polo cultural da Zona Portuária carioca, criado com o objetivo de 

apoiar e promover atividades culturais que valorizassem e fomentassem a produção 

artística da região. Incorporada a esta proposta cultural estava a construção do 

Museu de Arte do Rio, iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro em parceria com a 

Fundação Roberto Marinho (CDURP, 2019).  

O Museu de Arte do Rio, localizado na Praça Mauá, n.º 5, Centro do Rio de 

Janeiro, foi inaugurado em 2013 e, desde então, tem sido gerido pelo Instituto 

Odeon25, associação privada, sem fins lucrativos, de caráter cultural, classificada 

como Organização Social (OS) (INSTITUTO ODEON, 2015).  

O projeto arquitetônico que originou o MAR foi assinado pelo grupo Bernardes 

+ Jacobsen, assim como todo o conjunto urbanístico da Zona Portuária. O MAR 

abriga dois prédios que apresentam a combinação entre o passado e o presente, o 

antigo e o moderno. O primeiro edifício, área que abriga o pavilhão de exposições, 

compreende o espaço do antigo palacete de D. João VI, restaurado e transformado 
                                                             
25

 O Instituto Odeon surgiu da ampliação da Odeon Companhia Teatral, criada em 1998 (INSTITUTO 
ODEON, 2015). 
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em ambiente museal; o segundo prédio, com arquitetura de traços modernos, foi 

reformulado a partir do antigo Terminal Rodoviário carioca e, atualmente, abriga a 

Escola do Olhar. Ambos os edifícios são interligados por uma passarela e cobertura 

levemente ondulada com vistas a remeter o movimento das ondas do mar (MUSEU 

DE ARTE DO RIO, 2019), como indica a abreviação do nome do Museu: “MAR”. 

 O objetivo principal do MAR é promover por meio de suas exposições 

artísticas – de longa ou curta duração, nacionais e internacionais - “uma leitura 

transversal da história da cidade, seu tecido social, sua vida simbólica, conflitos, 

contradições, desafios e expectativas sociais” (MUSEU DE ARTE DO RIO, 2019, 

[s.p.]), desempenhando sua função de interrogar os sujeitos a partir de suas mostras 

que discutam questões históricas e contemporâneas.  

 A instituição museológica visa também discutir por meio da educação 

questões que envolvam arte moderna inseridas no contexto do ensino público básico 

e superior, para tanto, mantém a Escola do Olhar, um espaço para criação e 

produção de arte que suscite a discussão e reflexão de experiências pessoais e 

coletivas como meio de formação de professores da rede pública. 

 O MAR recebe apoio e investimentos de diferentes fundos, sendo eles 

privados e públicos. Como apoiadores principais estão o Governo do Estado do Rio 

de Janeiro e o Governo Federal brasileiro através da Lei Rouanet. Como 

mantenedor do Museu, sobretudo do pavilhão de exposições, está o Grupo Globo. 

No entanto, o setor museológico da instituição possui também patrocinadores e 

apoiadores; como patrocinador evidencia-se o Equinor e a Bradesco Seguro, como 

apoiador financeiro o BNDES e como apoiadora de exposições por meio da Lei 

Rouanet (Lei Federal de Incentivo à Cultura), a Rede D‟Or São Luiz.  

A Escola do Olhar, assim como o Museu, recebe patrocínios e apoios. A 

Prefeitura do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Cultura são as principais 

patrocinadoras, seguidas do “Dataprev, TNA,  Grupo In Press e BNY Mellon por 

meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS e do Machado Meyer 

Advogados via Lei Federal de Incentivo à Cultura” (MUSEU DE ARTE DO RIO, 

2019, [s.p.]). 

O Museu de Arte do Rio recebeu no ano de 2018, 467.290 visitantes, dentre 

os quais 219.699 visitaram o pavilhão de exposições e participaram de atividades. 

http://portal.dataprev.gov.br/
http://www.tna.com.br/site/
http://inpress30.com.br/
http://www.bnymellon.com/br/pt/home.jsp
https://www.machadomeyer.com.br/
https://www.machadomeyer.com.br/
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Observa-se no relatório anual de gestão do museu que a instituição não classifica 

seu público, categorizando apenas em visitantes espontâneos ou público escolar – 

que somaram 10.428 estudantes em visitas escolares (MUSEU DE ARTE DO RIO, 

2019). 

Cabe ressaltar que, durante a pesquisa de campo, verificou-se que, em 2019, 

o Museu parece estar interessado em descobrir a origem de seu público. O monitor, 

ao encaminhar o visitante para realizar a pesquisa ao final da visita, os instruía a 

preencherem o campo sobre o dado telefônico com o código do DDD (Discagem 

Direta à Distância) e DDI (Discagem Direta Internacional) para que se pudesse obter 

informações a cerca do local de origem do visitante.  

Quanto à Escola do Olhar foram registradas 193 atividades desenvolvidas 

pelo setor educativo do MAR que alcançaram um total de 7.688 participantes, dentre 

os quais 2.404 eram professores (MUSEU DE ARTE DO RIO, 2019). 

3.2 AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MAR PARA A COMUNIDADE LOCAL 

O Museu de Arte do Rio surge de uma proposta controversa de modernização 

da zona portuária da cidade do Rio de Janeiro (GODOY, LUNA, 2018). A execução 

do projeto Porto Maravilha implicou na desapropriação de moradores da 

comunidade do entorno, como o caso do Morro da Previdência e processos de 

gentrificação, já citados anteriormente. Entendendo este contexto, o MAR busca 

promover iniciativas culturais e educacionais que incluam os moradores nativos, 

convidando-os também a desenvolver narrativas que comuniquem o passado e o 

presente dos povos habitantes da região conhecida por sua diversidade cultural 

fortalecida pelo cais do porto.   
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Figura 2 - Os vizinhos do MAR 

 

Fonte: MUSEU DE ARTE DO RIO (2019) 

Nesse contexto, foi criado o projeto “Vizinhos do MAR” que visa fomentar a 

participação da comunidade nos eventos e atividades realizadas pela instituição, 

além de convidá-la a colaborar com a idealização de atividades. O Museu acredita 

que por meio deste projeto há possibilidade de fortalecimento de vínculos entre a 

instituição, o território e os indivíduos. Dentre as ações que integram o “Vizinhos do 

MAR” estão: “Ofícios e Saberes da Região”, “Café com Vizinhos”, “Mar na academia” 

e  “Mar de música”. 

Para que os moradores do entorno possam ter acesso ao projeto “Vizinhos do 

MAR”, é necessário o cadastramento na instituição que garantirá uma carteira que 

dará livre acesso às exposições da instituição. Cumpre destacar que o direito à 

carteira é garantido apenas aos moradores dos bairros Saúde, Gamboa ou Santo 

Cristo. 

O programa “Ofícios e saberes da Região” é responsável pela organização e 

execução de workshops sobre arte oferecidos pela Escola do Olhar aos vizinhos do 

MAR – prioritariamente – e aos moradores do entorno da Zona Portuária, se 

estendendo em alguns casos, a toda cidade do Rio. Esta ação parte de um 

mapeamento, organizado pelo Museu, dos movimentos artísticos realizados por 

artistas da região. Tendo em vista a qualidade das discussões evocadas pelos 
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trabalhos encontrados, o MAR convidou e convida os artistas para integrar o grupo 

responsável por ministrar os workshops oferecidos.   

O projeto “Café com Vizinhos”, realizado no primeiro sábado de cada mês, 

propõe um debate em um formato informal com os moradores da Região Portuária 

visando mapear e desenvolver projetos junto com os principais atores sociais da 

região, em especial aos artistas e produtores culturais, propondo junto a eles o 

desenvolvimento de projetos artísticos. Embora o projeto seja exclusivo para a 

comunidade, em plataformas online como o Youtube26, é possível assistir aos 

encontros realizados pelo projeto. 

O “Mar na academia” propõe um diálogo entre o Museu, a Escola do Olhar e 

a Academia por meio do estímulo à participação das universidades no espaço 

museal de modo a fortalecer as discussões críticas a respeito do eixo museu e 

educação promovendo, sobretudo, um espaço de reflexão teórica. 

O projeto “Mar na Academia” possui como alguns de seus pressupostos “[...] 

a liberdade de expressão e o respeito à autonomia universitária, o processo de 

emancipação cultural e a independência das atividades da crítica e da historiografia 

com relação ao Estado e ao mercado” (MUSEU DE ARTE DO RIO, 2019, [s.p.]), 

ainda que essa postura implique em uma discussão sobre a origem e implicações da 

existência do próprio MAR.  

Em termos práticos, o projeto prevê uma integração entre programas de pós-

graduação em arte, estética e cultura visual de modo a promover cursos, workshops 

e encontros que incentivem a participação de professores e estudantes 

universitários em “projetos da área curatorial e educacional do MAR” (MUSEU DE 

ARTE DO RIO, 2019, [s.p.]). 

 Contudo, o Museu de Arte do Rio e os vizinhos da instituição não apreciam só 

as artes visuais, a instituição realiza também o festival “MAR de Música” que 

acontece todo ano, sempre, nos pilotis do espaço museal. O evento é gratuito e 

conta com a presença de artistas de vários estilos musicais. O público que não 

conseguir assistir às apresentações de dentro da instituição, pode aproveitar o 

                                                             
26

 Canal Museu de Arte do Rio. Disponível em: https://www.youtube.com/user/Museudeartedorio. 
Acesso em: 4 jul. de 2019. 
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festival do lado de fora, já que os muros do museu são de vidro, favorecendo assim, 

a percepção de não haver divisão, todos podem disfrutar das atrações oferecidas 

pelo MAR.  

3.3 O MAR E O TURISMO 

Para tratar da relação entre o MAR e o turismo fez-se necessário mapear a 

oferta turística disponível a esse público, pois se acredita que aspectos como 

acessibilidade, serviços turísticos especializados e qualidade das exposições são 

alguns dos fatores que interferem na sensação de boa acolhida do visitante.   

Pensando em mapear a oferta turística das instituições museológicas, o 

Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Turismo e Museus (EpisTemus) criou um 

instrumento de pesquisa capaz de avaliar aspectos fundamentais que impactam a 

percepção do visitante sobre a visita (LEITE; CARVALHO; GODOY, 2015). A seguir, 

a análise e a descrição da oferta turística do museu foram baseadas em pesquisa de 

campo com o auxílio do instrumento de pesquisa do EpisTemus.  

Devido à sua localização privilegiada, o Museu de Arte do Rio, que se 

encontra no Centro do Rio de Janeiro, se configura como um local acessível a todo 

tipo de público, pois cerca de 20 linhas de ônibus passam próximas ao museu, além 

de estar próximo à estação Uruguaiana do metrô e da parada “Estação dos Museus” 

do VLT e a 20 minutos de caminhada da Estação das Barcas (Praça XV).  

O MAR divide-se em dois prédios que compartilham do mesmo espaço de 

integração e entrada principal. A instituição museológica conta com um portão de 

vidro amplo e aberto que permite a visualização de toda movimentação dentro do 

pátio externo do museu. Ao entrar no espaço, o visitante encontra à sua frente a 

bilheteria, ao lado direito, está localizado o guarda volumes – com um espaçoso 

banco para descanso - e uma das entradas para o pavilhão de exposições. Do lado 

esquerdo, há sanitários femininos e masculinos, um café bistrô, loja de souvenires, a 

entrada do elevador que leva o visitante para cinco diferentes andares, com acesso 

à Escola do Olhar, o restaurante e o Mirante. Caso o visitante opte por continuar no 

hall de entrada, mais à esquerda, está a recepção bilíngue e a exposição do Projeto 

Morrinho.  
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No prédio de arquitetura mais antigo situa-se o pavilhão de exposições. Para 

acessar este espaço é necessário que o visitante passe na roleta que dá acesso as 

salas de exposições com seu bilhete de entrada. As exposições do MAR são de 

curta duração, portanto foram modificadas desde o início deste trabalho, no entanto, 

cabe destacar as que são evidenciadas nesta pesquisa: “O Rio do samba: 

resistência e reinvenção”, “A Pequena África e o MAR de Tia Lúcia”, “Arte 

Democracia Utopia - quem não luta tá morto”, “Fluxo”, “O Rio dos Navegantes”, 

“Mulheres na Coleção do MAR” e “Rosana Paulino: A Costura da Memória”. 

Como dito anteriormente, no térreo da instituição, o visitante encontra um 

elevador que o levará a explorar o edifício com características estéticas modernistas. 

No primeiro andar encontra-se a administração do Museu; no segundo e terceiro 

está localizado o Espaço do Olhar, local onde ocorrem as atividades educativas 

como cursos e palestras; no quarto andar está a biblioteca27; o quinto andar dá 

acesso ao pavilhão de exposições e conta também, com o auditório; o sexto e 

último, possui acesso ao pavilhão de exposições, um restaurante e o mirante com 

vista para o Museu do Amanhã e a Baia de Guanabara. Todas essas informações 

estão indicadas no elevador da instituição em três idiomas: português, inglês e 

espanhol.  

No que tange à acessibilidade, notou-se que o Museu é acessível fisicamente 

e psicologicamente. O MAR possui elevadores que dão acesso a todos os pavilhões 

da instituição, tornando-o acessível para pessoas com mobilidade reduzida; além 

disso, contam também com maquetes táteis do museu e seu entorno. São 

permitidos cães guias no interior e exterior da instituição. Há também uma equipe 

especializada para “acolher” (MUSEU DE ARTE DO RIO, 2019) e dialogar com 

essas pessoas, realizando visitas que atendam às necessidades destes sujeitos.  

Embora não tenha sido observado esse contato com esse público durante o 

trabalho de campo desta dissertação, foi informado pelos colaboradores da 

instituição bem como consta no site, que o MAR possui dia da semana específico, 

quarta-feira, na faixa de horário das 10h às 11h, para atender pessoas com 

deficiências mentais e intelectuais, assim como preconiza o projeto de lei nº 

187/2017 proposto pela vereadora Luciana Novaes:  

                                                             
27

 A biblioteca encontra-se fechada para reformas desde o dia 1 de abril de 2019. 
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Art. 1º Esta Lei institui a obrigatoriedade dos museus e casas culturais que 
ficam abertas a visitação pública dentro do Município do Rio de Janeiro a 
reservar um horário de atendimento exclusivo para visitação de pessoas 
com deficiências intelectuais e/ou mentais e seus acompanhantes. 

Parágrafo único. Para fins desta Lei são consideradas casas culturais 
aquelas destinadas a exposições artísticas, históricas ou científicas (RIO DE 
JANEIRO (RJ), 2017).  

 Para além da acessibilidade física, está a psicológica. Observou-se a 

preocupação da instituição em ampliar o acesso ao Museu ao oferecer gratuidades 

às terças-feiras e, nos demais dias da semana, acessam o espaço gratuitamente os 

alunos da rede pública de Ensino Fundamental e Médio, crianças com até cinco 

anos de idade, pessoas com idade a partir de 60 anos, professores da rede pública 

de ensino de todos os estados brasileiros, funcionários de museu, grupos em 

situação de vulnerabilidade social em visita educativa, vizinhos do MAR – isto é, 

moradores das comunidades do entorno - e guias de turismo (MUSEU DE ARTE DO 

RIO, 2019). 

Percebe-se ainda, a tentativa da instituição de estabelecer um preço 

acessível ao público no valor de R$20,00 e R$10,00 a meia-entrada. A respeito 

deste benefício, apenas pessoas com até 21 anos de idade e/ou de 15 a 29 anos 

que possuam ID Jovem, estudantes de escolas particulares (Ensino Fundamental e 

Médio), estudantes universitários (instituições públicas e/ou privadas), pessoas com 

deficiência e seus acompanhantes, cariocas e moradores da cidade do Rio de 

Janeiro, possuem este direito (MUSEU DE ARTE DO RIO, 2019). 

Além disso, por meio do programa MAR Aberto são feitos pacotes especiais 

para família com até 4 membros, em que é necessária apenas a compra de 1 

ingresso no valor de R$20,00 para que a família visite o museu aos domingos. 

Outros “combos”, isto é, pacotes para as famílias estão disponíveis no restante da 

semana, podendo-se citar: o Bilhete único dos Museus – que oferece ingresso a 

R$32,00 (inteira) e R$16,00 para o MAR e Museu do Amanhã – e o Trio Boulevard, 

que possibilita a visita aos três principais atrativos turísticos culturais da Praça Mauá, 

MAR, AquaRio e Museu do Amanhã pelo preço de R$120,00 (inteira) e R$60,00 

além da taxa de serviço para a retirada e compra antecipada dos ingressos (MUSEU 

DE ARTE DO RIO, 2019). 
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 A alimentação no MAR possui uma diversificação em relação aos outros 

museus do Centro do Rio de Janeiro. A instituição abriga o Restaurante Mauá e 

Cristóvão Café e Bistrô. O primeiro, um restaurante localizado na cobertura da 

Escola do Olhar, comercializa comida a La carte e funciona de terça a domingo das 

12h às 17h. O preço dos pratos do Restaurante Mauá varia entre R$49,00 até 

R$88,00. O segundo, por sua vez, divide espaço com a loja de souvenir da 

instituição, este espaço localiza-se na “Pracinha Mauá”, local que segundo ao site da 

instituição é “dedicado a acolher e integrar os visitantes do Museu” (MUSEU DE 

ARTE DO RIO, 2019); o cardápio do Bistrô é composto, em geral, por comidas 

brasileiras. É possível encontrar lanches rápidos como unidades de pão de queijo 

por R$5,00 até pratos executivos por R$29,00. 

O MAR oferece serviços básicos aos visitantes como bebedouros e sanitários 

internos e externos em todos os pavilhões. A instituição conta também com guardas 

de sala e mediadores do setor educativo, espaços para descanso no interior do 

pavilhão de exposições e no mirante da Escola de Olhar. Além disso, como citado 

anteriormente, conta com o espaço de acolhimento “Pracinha Mauá”, em que se 

encontram bancos para descanso, em especial, próximo ao guarda-volumes. 

O MAR conta também com uma biblioteca e, diferente de outras instituições, 

o espaço pode ser visitado sem agendamento prévio, entretanto para acesso às 

coleções especiais e livros de artistas há a necessidade de agendamento via e-mail. 

A biblioteca funciona, normalmente, de terça a sábado, das 10h às 18h, contudo, 

desde o dia 1º de abril está fechada para reforma a fim de ampliar e requalificar o 

espaço.  

 O acervo do museu, atualmente, é formado pela curadoria de Paulo 

Herkenhoff e possui cerca de “seis mil itens museológicos, 6.025 arquivísticos, 

12.180 bibliográficos, dos quais 1.481 são livros de artistas” (MUSEU DE ARTE DO 

RIO, 2019, [s.p.]). Dentre os itens que compõem o acervo do museu estão obras de 

vários artistas, incluindo, Aleijadinho e Tarsila do Amaral, no entanto, a curadoria 

privilegiou objetos, documentos e imagens que representassem o patrimônio cultural 

do Porto do Rio de Janeiro. Para tanto, foram reunidos neste acervo, itens que de 

algum modo contam a história de períodos como, por exemplo, o da escravidão no 

Brasil. 
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 Nas exposições o visitante pode assistir documentários, curtas, contemplar 

pinturas, fotografias, instalações e documentos, promovendo assim, uma mistura de 

elementos auditivos e visuais que instigam o visitante a pensar sobre as narrativas 

propostas, quase sempre, sobre a região em que o museu está alocado. Todas as 

salas do pavilhão de exposições possuem painéis explicativos sobre as exposições 

em dois idiomas e legendas com as informações sobre os objetos em exposição 

especificamente – em alguns casos, verificou-se a legenda somente em português. 

Nas salas também há avisos das regras do espaço, como por exemplo, se é ou não 

permitido tirar fotos. 

 A reserva técnica do Museu está em processo de ampliação visto que o MAR 

tem aumentado o seu acervo. Atualmente, possui seis mil itens museológicos, além 

de documentos e livros. Para o espaço que consiste em um cubo de vidro prevê-se 

que os visitantes poderão observar o trabalho dos museólogos enquanto visitam a 

instituição. Por enquanto, o único que pode ser visto é um vídeo institucional sobre a 

reserva técnica. 

 Pensando na recepção do turista e nos serviços prestados a esse público, 

observou-se que a instituição possui funcionários bilíngues, em especial na 

recepção que fica próxima ao elevador que dá acesso ao Mirante do Olhar. Além 

disso, todas as placas de orientação e informação estão nos idiomas português e 

inglês. 

 O MAR está aberto à realização de evento em seu espaço. A instituição que 

realiza eventos educativos e de lazer próprios, também aluga seu espaço para 

“eventos noturnos e diurnos, como coquetéis, confraternizações, jantares, cursos, 

workshops, coletivas de imprensa, palestras e pequenas recepções” (MUSEU DE 

ARTE DO RIO, 2019). 

  No que diz respeito à segurança não se pode afirmar que a instituição possua 

alvará do corpo de bombeiros, pois essa informação não consta nas salas de 

exposição, nem ao mesmo no site. Entretanto, em todas as salas há extintores de 

incêndio, guarda-sala, escadas para saída de emergência e câmeras.  

 Sabe-se que após o incêndio no Museu da Língua Portuguesa, localizado em 

São Paulo, em dezembro de 2015, dez museus do Rio de Janeiro foram 
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pesquisados e entrevistados pelo Jornal O Globo28, em 2016, e foi identificado que 

sete não possuíam o documento Certificado de Aprovação emitido pelo corpo de 

bombeiros. O MAR, contudo, apresentou o alvará, pois na ocasião havia sido recém-

inaugurado. 

 O Museu possui ainda um site que apresenta todas as informações sobre o 

Museu, além de possibilitar aos visitantes conhecer um pouco mais sobre as 

exposições em cartaz. Também é possível ver fotos do espaço e comprar ingressos 

online para que sejam evitadas as “tão temidas” filas. E embora, não possua tour 

virtual em 360º como a maioria dos museus contemporâneos estrangeiros, o MAR 

apresenta ao público, um site completo em que é possível visualizar informações 

importantes para a boa experiência do visitante no museu, tais como: notas sobre 

exposições, regras institucionais, eventos e promoções. As informações contidas no 

ambiente virtual podem ser visualizadas nos idiomas português e inglês.  

 O site institucional do MAR possui uma navegação fluída, com estética 

minimalista no uso das cores preto e branco, além de fotos da instituição, de visitas 

educativas realizadas pelos mediadores e fotos ilustrativas das exposições.  

A respeito da discussão de hospitalidade e hostilidade, a aba “política de 

visitação” se encontra dentro da categoria “visite”. Nesta sessão é possível verificar 

as regras institucionais e “conselhos” dados pelo museu de modo a proporcionar ao 

visitante melhor qualidade na experiência da visita.  

Cumpre destacar o modo como o museu apresenta suas regras, explicando o 

porquê de cada norma ser estabelecida. Há explicações sobre o motivo do visitante 

não poder tocar nas obras, a necessidade de se colocar as bolsas e objetos maiores 

no guarda-volumes e as precauções com as crianças no espaço que devem ser 

monitoradas pelos pais. São sinalizados também cuidados com a alimentação em 

locais adequados, uso do “flash” para não prejudicar as obras e, além disso, 

recomenda-se o uso de trajes confortáveis e adequados para o frio como casacos, 

visto que a temperatura nas salas de exposições é baixa. Assim, sob a luz da teoria 

                                                             
28

 JORNAL O GLOBO. Sete dos dez maiores museus do Rio não têm alvará dos Bombeiros. 
Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/sete-dos-dez-maiores-museus-do-rio-nao-tem-alvara-
dos-bombeiros-18512031#ixzz61FcY0iGAstest. Acesso 4 jul. 2019. 
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de Grinover (2006), nota-se que a hospitalidade pode surgir de pequenas iniciativas 

como esta do site. 

 [...] sente-se acolhido, bem recebido, sabe aonde tem que ir, encontra o 

que procura sem perda de tempo, passeia descompromissado e pode se 

dedicar à contemplação sem risco de se perder. A informação, nesse caso, 

assemelha-se ao dom (GRINOVER, 2006, p. 32). 

 Em fevereiro de 2018, realizou-se uma pesquisa preliminar com vistas a 

entender a percepção do turista a cerca do Museu. Assim, optou-se por analisar os 

15 comentários29 deixados voluntariamente no site Trip Advisor no mês de janeiro, 

de modo a observar o que torna hospitaleiro ou hostil o Museu para os turistas. 

Figura 3 - Comentários de Turistas sobre o Museu de Arte do Rio 

 

Fonte: Elaboração própria baseado em comentários postados no site Trip Advisor, 
2018. 

O elemento mais comentado pelos turistas foi a vista que o Museu de Arte do 

Rio oferece aos visitantes em seu terraço para o Museu do Amanhã, Praça Mauá e 

a Baía de Guanabara, tornando o espaço único e fortalecendo a identidade do Porto 

Maravilha. Segundo Grinover (2007), a identidade é um aspecto que remete à 

                                                             
29

 Dentre o total de comentários deixados na rede social pelos visitantes do Museu de Arte do Rio em 
janeiro de 2018, apenas 15 eram avaliações de turistas, isto é, visitantes que não residiam na capital 
carioca.  
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hospitalidade, pois torna o espaço singular e cria um simbolismo, o que torna o 

Museu uma instituição a ser sempre lembrada pelo turista. Além disso, a arquitetura 

também foi mencionada como um aspecto positivo.  

As exposições também foram citadas como organizadas, bonitas e, segundo 

um comentarista, capazes de representar o Rio como ele é, mostrando as favelas 

por meio de maquetes, fotografias e gravuras. Nota-se aqui a relação com a 

comunidade local, que faz com que os turistas percebam como algo positivo.  

Ao passo que a prefeitura da cidade tenta invisibilizar as favelas, os museus, 

como lugares de memória que também são, preservam os rastros do que a Zona 

Portuária foi um dia e, por meio de seu acervo, permite que o público ressignifique 

os processos conflituosos ocorridos naquela região. Assim, apresentar aos visitantes 

o que torna o Museu e a região singulares, é também uma forma de hospitalidade 

(GRINOVER, 2007).  

O serviço de troca de vouchers oferecido pelo Museu de Arte do Rio também 

foi citado. O Museu além de trocar os ingressos para a visitação interna, também 

realiza a troca para visitas ao Museu do Amanhã. Segundo os turistas, as filas 

exaustivas ao ar livre (GODOY, 2017a) do Museu do Amanhã fazem com que a 

visita fique menos proveitosa. 

A troca de vouchers realizada pelo MAR lhe atribui um aspecto hospitaleiro, 

em contrapartida ao Museu do Amanhã, por exemplo. Observa-se a existência de 

filas na entrada das instituições como indicadores de falta de acessibilidade, isto é, a 

indisponibilidade de instalações e dos equipamentos (GRINOVER, 2007). O 

resultado além de proporcionar insatisfação no público, traz uma sensação de 

desorganização e inospitalidade. 

As entradas no Museu de Arte do Rio foram elogiadas por seus preços 

acessíveis. Quando o Museu dá suporte para que o público, não somente os turistas 

sinta-se estimulado a visitar a instituição isso torna-se um ato de hospitalidade. 

Oferecer mecanismos de inclusão quer seja por meio da acessibilidade física, quer 

ser seja econômica, torna o espaço acolhedor. 

No entanto, a visita com crianças foi criticada por alguns que acharam as 

exposições exaustivas para os menores de 14 anos, enquanto outros acham um 
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passeio ideal para se realizar com a família. Esse dado poderia fazer com que o 

MAR pense na criação de programação infantil, objetivando atender a esse tipo de 

público também. 

Elementos característicos do turismo também foram lembrados tais como a 

loja de souvernirs que o Museu possui e o restaurante no terraço, que, de igual 

maneira, proporciona uma vista da cidade. 
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4 O USO DAS IMAGENS NO TURISMO 

 

Este capítulo apresenta o panorama do uso das metodologias visuais em 

pesquisas nacionais e internacionais de turismo nos últimos anos, bem como realiza 

uma análise dos conceitos de um dos campos da Antropologia – a Antropologia 

visual – tendo como base apenas a fotografia – como método alinhado à pesquisa 

em hospitalidade. Busca-se, contudo, discutir as principais contribuições desta 

metodologia para o Turismo e para o presente estudo, apontando também suas 

implicações éticas na pesquisa. 

 

4.1 A PESQUISA EM TURISMO E O CAMPO DAS METODOLOGIAS DE ANÁLISE 

DA IMAGEM 

 

O Turismo é um fenômeno que desde seu nascedouro mobiliza pessoas a se 

deslocarem de encontro às outras culturas. Em geral, o que se percebe ao refletir 

sobre a atividade turística é o interesse dos indivíduos em conhecer novas 

paisagens, novos modos de entretenimento, formas de viver que fogem à sua 

tradicional rotina. Nesse sentido, os lugares que possuem oferta de atrativos para 

essas pessoas - tratados como destinos turísticos – tentam se colocar à disposição 

desta demanda que anseia por novas experiências. 

Nesse sentido, o turismo para além de um fenômeno social, também se 

estabelece como uma atividade econômica, capaz de gerar renda e empregos30 

para os destinos receptores. Sendo assim, observam-se as frequentes tentativas de 

empresas de publicidades que, vinculadas aos setores de marketing dos destinos 

turísticos, elaboram materiais visuais com o objetivo de “chamar atenção do 

potencial turista”, pois o turista é atraído pelo que vê, desse modo, são elaboradas 

“imagens fixas” como revistas, folhetos, guias turísticos, fotografias e cartões 

postais; “imagens em movimento” como vídeos promocionais, propagandas em 

filmes e novelas, comerciais de TV e documentários (BERGESIO; MONTIAL; 

                                                             
30

 Embora se conheça os impactos negativos ocasionados pela atividade turística mal planejada, esta 
não é a discussão central dessa sessão.   
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SCALONE, 2012); além disso, cria-se por meio dessas imagens fixas e em 

movimento, o imaginário – caráter subjetivo -, que seria a idealização que se faz a 

partir da percepção de fragmentos, nesse caso, das imagens vinculados pelos 

destinos. 

Na modernidade instável (AQUINO, 2017; BENJAMIN, 1985; HARVEY, 

2011), além dos estímulos imagéticos vinculados pelo marketing, há uma tendência 

a utilizar a fotografia, por exemplo, como meio de descrição, análise e, inclusive, “[...] 

catalogar e viabilizar a circulação de pequenos fragmentos do mundo” (AQUINO, 

2017, p. 90). No turismo, as fotografias estão cada vez mais presentes como forma 

de catalogar destinos visitados, de modo a eternizar e expor experiências, pois as 

viagens, na contemporaneidade, são utilizadas também como meios de 

comunicação (JOLY, 2012), distinção e expressão do status social (GODOY; LEITE, 

2019). 

 Em síntese, as imagens fixas são utilizadas pelo e para o turismo como 

instrumentos de promoção que condensam implicitamente valores e intenções de 

atrair possíveis visitantes. A partir disso, se desenvolve “a imagem turística” – melhor 

seria, utilizar o termo “imaginário turístico”, pois se trata de uma construção mental a 

respeito de uma localidade -, a imagem que os turistas criam a respeito de um 

destino (BERGESIO; MONTIAL; SCALONE, 2012). Ambos os termos são 

importantes para a construção da reputação de um destino turístico, no entanto, 

muito se fala sobre imagem, mas o que, de fato, seriam imagens? Em que medida 

se distancia do conceito de fotografia?  

 Para Bergesio, Montial e Scalone (2012) uma imagem é sempre uma 

construção de um recorte da realidade. O elemento representação no conceito de 

imagem adotado pelos autores “representação”, corrobora com a ideia da autora 

portuguesa Joly (2012), que a compreende como um instrumento de comunicação e 

representação. Para Joly (2012, p. 38) a imagem é, sobretudo, “[...] algo que se 

assemelha a outra coisa”. Assim, baseada na tese de Joly (2012), Godoy e Leite 

(2019) compreendem que imagem (material) e imaginário (algo imaterial, da ordem 

da imaginação) encontram seu ponto de convergência na medida em que ambos 

são construídos a partir de uma referência.  
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 É comum observar em textos acadêmicos a utilização do termo “imagem” 

como sinônimos de fotografias, pinturas, ou, em alguns – e raros – casos, são 

consideradas as imagens em movimento também. Entretanto, segundo Gastal 

(2005), devem ser tratados como imagens todos os elementos que compõem uma 

narrativa visual; tal narrativa emerge quando o contexto da mensagem visual se 

sobrepõe aos detalhes, quando “[...] o todo é maior do que as partes” (GASTAL, 

2005, p. 49).  

 Partindo da premissa da representação, utilizada como escopo teórico desta 

dissertação, entende-se que uma imagem de algo não deve ser compreendida como 

a coisa em si (JOLY, 2012; GODOY; LEITE, 2019). Assim, quando Bergesio, Montial 

e Scalone (2012) afirmam que a imagem é uma construção da realidade querem 

deixar claro que a imagem nunca será a realidade em si, pois é construída com base 

em elementos e técnicas como coloração e ausência de cor, profundidade, 

dimensões, ausência de cheiros e temperaturas. Nesse contexto, Joly (2012) e 

Bergesio, Montial e Scalone (2012) apontam a importância da análise da imagem 

como trabalho científico, já que este exercício consiste em decifrar todos esses 

elementos, separando, assim, a imagem da “realidade”. 

 A fotografia é considerada como uma das tipologias da imagem (GODOY; 

LEITE, 2019). A discussão sobre fotografia e turismo tem sido tema de estudiosos 

há décadas. John Urry (1997), na década de 90, já compreendia a importância das 

fotografias para o turismo ao ativar o imaginário e a curiosidade a respeito dos 

destinos turísticos. Para o autor:  

[...] As imagens fotográficas organizam nossas expectativas ou nossos 
devaneios sobre lugares [grifo nosso] que poderíamos contemplar. 
Escolhemos parcialmente para onde ir, a fim de capturar imagens em um 
filme. A obtenção de imagens fotográficas organiza em parte nossas 
experiências enquanto turistas. Nossas recordações dos lugares onde 
estivemos são estruturadas em grande medida através das imagens 
fotográficas e o texto, sobretudo verbal, que tecemos em torno dessas 
imagens quando as mostramos para os outros. Assim, o olhar do turista 
envolve irredutivelmente a rápida circulação das imagens fotográficas. 
(URRY, 2001, p.187) 

 Na era das redes sociais e dos compartilhamentos instantâneos de fotografias 

e vídeos, todos podem ser fotográfos e fotografados. As fotos eternizam momentos, 

funcionam “[...] como suporte de memória capaz de representá-los (ou „re-apresentá-

los‟, torná-los presentes outra vez)” (GODOY; LEITE, 2019, p. 88), tornando os 

indivíduos objetos da fotografia (BARTHES, 1984). A “eternidade” proporcionada 
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pela imagem fotográfica só é possível porque a foto é a prova “[...] de que algo 

existe ou existiu, e era semelhante ao que está na imagem” (SONTAG, 2004, p. 14).  

 Se a fotografia “re-apresenta” algo, presentificando o passado, e funciona 

como um meio de comunicação, pode também ser utilizada como um instrumento 

para a pesquisa científica (SALVAGNI; SILVEIRA, 2013), (GODOY; LEITE, 2019). 

Nesse sentido, para Salvagni e Silveira (2013), o uso da fotografia na pesquisa em 

turismo traria outras perspectivas para o campo, disseminaria o conhecimento e 

promoveria a interdisciplinaridade da pesquisa. 

 

[...] a fotografia usada como dispositivo de linguagem acadêmica cria a 

possibilidade de maior propagação dos estudos através do uso 

indiscriminado destas narrativas imagéticas. Isso quer dizer que a fotografia 

representa uma facilidade no sentido de fazer com que o trabalho 

acadêmico possa transitar não só nas outras áreas de conhecimento que 

não as ciências sociais, como também entre o publico leigo que venha a se 

interessar sobre o assunto (SALVAGNI; SILVEIRA, 2013, p. 2-3).  

 

 No campo das Ciências Sociais, o uso da imagem e da fotografia já está 

consolidado, especialmente na Antropologia, que possui, inclusive, uma área 

específica para tratar da fotografia como metodologia científica. Nessa área, as 

fotografias sempre foram utilizadas “como registros de campo, como lugares de 

interação social transcultural, como fontes para análises, como objetos de estudo e 

como sistemas visuais [...] que levantam problemas [...] fundamentais” (EDWARDS, 

2016, p. 184). O turismo, em outra ponta, campo integrante das Ciências Sociais 

Aplicadas, embora tão ligado às visualidades, como demonstrado anteriormente, 

ainda não se estruturou como campo a se debruçar sobre a análise das tantas 

imagens produzidas pelos turistas ou pelo trade turístico. 

 Mello (2015) destacou os principais autores a pesquisar imagem fotográfica e 

turismo, dentre os quais se destacam Urry (1997), Urry e Crashow (2001), Coghlan e 

Prideaux (2008), Donaire e Galí (2011), Thurlow e Jaworski (2011) e a própria Mello 

(2015) (GODOY; LEITE, 2019). Tendo em vista o mapeamento realizado, observa-

se que as fotografias, embora tenham potencial para ampliar as discussões 

metodológicas em turismo, têm sido subutilizadas (BALOMENOU; GARROD, 2014).  

 Com base na revisão sistemática de literatura em periódicos nacionais e 

internacionais, realizada por Godoy e Leite (2019), em que analisaram 40 artigos, 
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entre os anos de 2012 a 2017, verifica-se que o uso de metodologias de análise da 

imagem em turismo tem sido mais desenvolvido no exterior, sobretudo no continente 

asiático, do que no Brasil. Em solo brasileiro, destacam-se como produção 

acadêmica mais representativa os trabalhos oriundos de pesquisas realizadas no sul 

do Brasil, especialmente em Curitiba (PR) e Blumenau (RS) por autores como 

Manosso e Gândara (2016) e Moretti, Bertoli e Zucco (2016). 

 Godoy e Leite (2019) mapearam e apresentaram também os tipos de 

metodologias mais utilizadas nas pesquisas que relacionam turismo e imagem 

fotográfica, verificando-se que a maioria dos estudos se utilizou de metodologias 

consolidadas em outros campos, como a análise de conteúdo (28% dos artigos 

analisados) – método quantitativo – e a semiótica (26%). Observou-se também, por 

meio da pesquisa das autoras, o uso de análises descritivas, que apenas 

interpretaram o conteúdo das fotos e o uso de duas metodologias ao mesmo tempo, 

dado o caráter polissêmico da fotografia, o que provoca insegurança nos 

pesquisadores (BALOMENOU; GARROD, 2014). Entretanto, Godoy e Leite (2019) 

destacam que, em qualquer campo da pesquisa científica, há possibilidade de 

duplas interpretações dos dados. Desse modo, “[...] o mito da almejada neutralidade 

científica não se sustenta” (GODOY; LEITE, 2019, p. 102). 

 Dentre os campos do turismo que são objetos das pesquisas que utilizam 

metodologias de análise da imagem, Godoy e Leite (2019) destacam as áreas de 

gestão de destinos e marketing turístico, no entanto, esses campos ainda se 

restringem a investigar questões relacionadas ao imaginário do turista, visando a 

compreender os modos de captação destes turistas. Assim, campos como 

patrimônio e a hospitalidade ainda estão pouco explorados, embora Camargo (2008) 

já apontasse as metodologias de análise da imagem como ferramenta de sucesso a 

ser desenvolvida pelas pesquisas em hospitalidade. 

 Métodos das Ciências Sociais também apareceram no estudo bibliométrico 

das autoras, pondo em evidência a fotoetnografia como um caminho promissor para 

os estudos de turismo e imagem. Godoy e Leite (2019) apontam que 11% dos 

artigos analisados utilizaram esta metodologia. A fotoetnografia, método da 

Antropologia Visual, prevê os registros imagéticos sequenciais de elementos 

culturais que formem uma narrativa antropológica (ACHUTTI, 1997). A fotoetnografia 

e o próprio campo da Antropologia Visual, diferente da semiótica e da análise de 
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conteúdo, assumem o cárater intencional do pesquisador ao produzir as fotos, visto 

que este deseja estabelecer uma narrativa a partir de uma teoria.  

 Tendo em vista a proposição do autor Luiz Octávio de Lima Camargo (2008) 

para que os novos pesquisadores tratassem da hospitalidade pela perspectiva da 

imagem, e com base no mapeamento realizado por Godoy e Leite (2019) que 

corrobora com indicação do autor, optou-se nesta pesquisa pelo método da 

Antropologia Visual, pois se identificou que este método permite a associação de 

outras técnicas como o diário de campo, a observação direta e a entrevista informal.  

Sabendo que fotografia e a abordagem das Ciências Sociais possibilitam 

captar a subjetividade das relações entre os indivíduos no espaço, torna-se possível 

identificar o caráter e a intencionalidade das relações de hospitalidade ou de 

hostilidade que ocorrem no espaço museal.  

 Nesse sentido, na próxima sessão, serão evidenciadas a metodologia da 

Antropologia Visual e suas técnicas, de modo que se torne possível partir desse 

pressuposto para realizar as leituras e as descrições das imagens encontradas no 

Museu de Arte do Rio (MAR). 

 

4.2 ANTROPOLOGIA VISUAL E A IMAGEM COMO MÉTODO DE PESQUISA  

 

 A Antropologia como campo científico se constrói a partir do humanismo do 

século XVIII e do interesse em sistematizar racionalmente o conhecimento humano, 

sobretudo, o entendimento sobre a relação entre o homem e sua vida em sociedade 

(BARBOSA; CUNHA, 2006). O “outro”, isto é, os não-europeus precisavam ser 

estudados quer seja para promover o conhecimento sobre este grupo ou porque 

eram considerados ameaçadores.  

Nesse período, surge a premissa da Antropologia como ciência da alteridade 

(CRAPANZANO, 1985, apud PEIRANO, 1995), isto é, as investigações 

antropológicas tinham como objetivo entender o “outro” – aquele que é de uma 

cultura diferente – compreendendo suas diferenças. Este pensamento, por sua vez, 

foi construído e embasado ainda no pensamento filosófico humanista do século 

XVIII, pilar do entendimento a cerca das percepções das diferenças e exaltação das 

semelhanças (BARBOSA; CUNHA, 2006). 
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A imagem se torna objeto de curiosidade e instrumento de análise da 

Antropologia quando são analisados os quadros pintados por artistas que viajavam e 

pintavam indígenas em suas viagens, em especial, ao Brasil. Barbosa e Cunha 

(2006) destacam a passagem de Albert Eckhout (1610-1665) no Brasil e seus 

quadros que retratavam a fauna e flora brasileira, além dos indígenas, mestiços e 

africanos. Estes quadros eram analisados iconograficamente, com atributos e 

valores associados a cada elemento de modo a analisar o modo como se 

comportavam esses homens tidos como “selvagens”. Nestes quadros, o que se 

pretendia era sinalizar e apresentar, iconográfica e esteticamente, a alteridade, 

colocando em oposição às diferenças a respeito do exótico e do que se conhecia 

como “civilizado”.  

No século XIX, a alteridade no âmbito cultural se torna um problema 

epistemológico, demonstrando a necessidade de compreensão do “outro”, imprime-

se, assim, na Antropologia o interesse em “ver” de perto o que estava longe, “tão 

perto que se tornasse um passado presentificado [sic.]” (BARBOSA; CUNHA, 2006, 

p. 12). No período que compreende o final do século XIX e o início do século XX, 

foram realizadas expedições etnográficas com o objetivo de analisar os povos com 

cultura diferentes das europeias.  

Assim, se dá o encontro entre a Antropologia e os suportes imagéticos 

consolidados na modernidade, a fotografia e o vídeo (cinema). O primeiro contato 

entre fotografia, cinematográfo31 e Antropologia é feito a partir do projeto comandado 

pelo pesquisador Alfred Haddon, da Universidade de Cambridge, Inglaterra, em que 

tais ferramentas eram utilizadas para registrar os diferentes tipos físicos e culturais 

dos indivíduos nativos do estreito de Torres32 (1898). A fotografia se consolidou 

como um método promissor, sobretudo, capaz de “ampliar o olhar do cientista, pois 

ao „estabilizar‟ ou „fixar‟ os dados obtidos em campo facilitariam análises posteriores” 

(BARBOSA; CUNHA, 2006, p. 13).  

No entanto, foi no século XIX que surge o interesse em compreender as 

relações sociais e culturais que emergiam de um mundo em que se desenvolvia a 

                                                             
31

 O cinematográfo remonta as origens da câmera filmadora contemporânea. O instrumento consistia 
em uma máquina a manivela que captava imagens e, posteriormente, permitia a revelação e projeção 
do material coletado (BARBOSA; CUNHA, 2006).  
32

 O Estreito de Torres é uma ilha, localizada na passagem marítima entre a península de York 
(Austrália) e a ilha da Melanésia (Nova Guiné). 
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Revolução Industrial. Eram, assim, realizados registros visuais por missionários e 

funcionários do governo que realizam expedições, a fim de trazer relatos e registros 

para que os antropólogos, de dentro de seus gabinetes, pudessem analisar e 

aproximar um “mundo outro” dos europeus (BARBOSA; CUNHA, 2006). 

De acordo com Barbosa e Cunha (2006), no início do século XX, as ciências e 

as artes passam a buscar novas linguagens e metodologias, procurando, assim, 

encontrar novos modos para compreensão de uma sociedade em crise e em 

transformação. Os cientistas e cineastas, se utilizam de recursos audiovisuais para 

responder às questões lançadas pela Ciência, tal como, “para onde caminharia a 

„civilização‟” (BARBOSA; CUNHA, 2006, p. 19). 

Diante da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) como cenário e a 

desconstrução, em certa medida, dos conceitos de “bárbaros” e “civilizados”, visto 

que o europeu, homem branco e civilizado, passa por um processo de caos e 

barbárie social, enquanto, os antropólogos passam a questionar se não existiria, 

pois, uma “civilização” nos povos “primitivos” e “selvagens”. Com base nessa 

discussão, observam-se o antropólogo Bronisław Kasper Malinowski (1922) – que, 

ainda na contemporaneidade, é a principal referência que se tem sobre os estudos 

etnográficos e a tentativa de construção do olhar do “outro” a partir de sua lógica 

cultural – e o cineasta norte-americano Robert Joseph Flaherty (1922). 

Malinowski e Flaherty, embora tivessem um objetivo em comum – captar a 

essência do olhar do nativo sob sua própria lógica –, tinham interesses distintos. O 

antropólogo planejava construir um método científico que possibilitasse a 

compreensão do ponto de vista do nativo; já o cineasta pretendia idealizar um 

método capaz de construir uma narrativa fílmica a respeito da luta cotidiana dos 

nativos por ele investigados.  

Malinowski tal como almejava inaugurou um novo método de pesquisa, o 

método etnográfico, com sua pesquisa sobre os nativos das Ilhas Trobriand, que 

mais tarde o consagrou no campo da Antropologia. A premissa do método estava 

baseada no acompanhamento e participação do pesquisador na vida social do grupo 

pesquisado. O resultado do trabalho exaustivo de Malinowski foi a tese “Os 

argonautas do Pacífico ocidental” (MALINOWSKI, 1922), um compêndio de textos 

etnográficos, ricos também em imagens.   
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Embora houvesse dificuldades no deslocamento de grandes câmeras 

fotográficas, Malinowski representa em seu estudo um pioneirismo ao utilizar as 

imagens como forma de descrição do que se observava em campo na pesquisa 

etnográfica. Assim como o antropólogo, as incursões a campo após os Argonautas 

do Pacífico, por outros pesquisadores colocaram a imagem como um registro, sendo 

este “[...] um dos primeiros artifícios criados pela humanidade para grafar a 

materialidade” (CAMPOS, 1996, p. 275).  

Cumpre ressaltar que Malinowski não era fotógrafo, entretanto, em sua 

primeira incursão antropológica, na monografia publicada em 1915, “Os nativos 

Mailú” podem ser encontradas 34 fotografias. No total das três obras do antropólogo, 

segundo Samain (1995), podem ser encontradas 283 fotografias. Esses dados 

tornam-se expressivos, dadas as condições de deslocamento de equipamentos 

pesados e delicados, além da dificuldade de revelar as fotografias em pesadas 

placas (CAMPOS, 1996).  

Flaherty, assim como Malinowski, consegue alcançar seu objetivo ao lançar o 

filme Nanook of the North (1922), criado a partir de uma longa estada do cineasta 

em campo. Flaherty cria o conceito de câmera participante, que reflete a perspectiva 

do nativo. Na medida em que o material era filmado, o cineasta elaborava sessões 

com os Inuit (esquimós pesquisados) e ouvia seus comentários, incorporando-os na 

narrativa construída pelo filme.  

Tanto quanto Malinowski, Flaherty acreditava que a história deveria emergir 
do material de campo. Ele, contudo, reconstrói esse mundo a partir de uma 
perspectiva que é, em alguns sentidos, fixa. Sua câmera é estática 
(BARBOSA; CUNHA, 2006, p. 25).   

Edward Curtis, etnólogo e fotógrafo americano, no início do século XX, 

realizou experiências fotográficas com os índios norte-americanos, Kwakiult, que 

deu origem anos mais tarde ao filme antropológico “In the Land of the War Canoes” 

(1973), uma ficção que narra a história romântica de um casal de Kwakiults e seus 

aspectos culturais como dança e rituais.  

Observou-se que o uso da imagem esteve integrada a uma composição na 

elaboração de etnografias científicas ou vinculada a trabalhos cinematográficos que 

buscavam compreender a realidade cultural do “outro”, o “selvagem”. No entanto, de 

acordo com Barbosa e Cunha (2006) só se pode tratar das imagens como material 
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puro e exclusivo de compreensão de uma cultura a partir de 1942, com os estudos 

de campo sobre o comportamento dos nativos de Bali, na Indonésia, de Margareth 

Mead e Gregory Bateson (CAMPOS, 1996). 

Mead e Bateson puseram a fotografia como objeto central de sua tese que 

objetiva compreender as relações e comportamentos baseados nas regras culturais. 

Assim, gestos, formas de andar, construção familiar, relações de respeito, 

hierarquia, isto é, elementos não-verbais eram elementos-chave para análise dos 

antropólogos. A fotografia assumia uma função fundamental, pois era capaz de 

capturar registros da cultura antes que elas desaparecessem (BARBOSA; CUNHA, 

2006). 

O resultado da pesquisa em Bali resultou no livro Balinese Character: A 

photographic Analysis (1942). O estudo se destacou pela quantidade de fotografias 

dispostas ao lado de análises textuais. Barbosa e Cunha (2006) afirmam que o livro 

era composto por cem pranchas fotográficas, compostas por 759 fotos. Para os 

autores, a composição de fotografias e textos constituíam uma narrativa etnográfica, 

em que uma expressão não poderia existir sem a outra na análise dessa 

comunidade, pois se a imagem é polissêmica, torna-se necessária a existência do 

texto para elucidar e direcionar o olhar do leitor para o sentido da discussão evocada 

pelos pesquisadores. 

Margareth Mead e seu companheiro, Gregory Bateson, conflitaram durante o 

trabalho em Bali sobre o papel da câmera na pesquisa de campo. Enquanto Mead 

acreditava que a câmera não deveria ser aparente, interferindo da menor maneira 

possível, para que não influenciasse o comportamento dos pesquisados, Bateson se 

apoiava na tese que apontava a câmera como “olho do antropólogo” (BARBOSA; 

CUNHA, 2006, p. 34), isto é, a câmera registraria aquilo que o pesquisador deseja 

registrar, em um movimento intencional. 

O conflito entre os pesquisadores fez com que o filme do material coletado em 

campo só fosse publicado em 1950, sem a participação de Bateson (BARBOSA; 

CUNHA, 2006). Outros filmes etnográficos foram elaborados por Mead no período 

que compreende as décadas de 1951 a 1978. Os documentários que sucederam o 

Balinese Character apresentavam sempre como característica marcante, o 

enquadramento aberto e a câmera estática.  
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Jean Rouch, engenheiro de formação, contribuiu também para discussão no 

campo da Antropologia e Imagem, pois por meio de seus filmes, incluiu a câmera de 

uma forma questionadora em seu campo de pesquisa. De acordo com Barbosa e 

Cunha (2006, p. 37), o objetivo de Rouch era “construir reflexões antropológicas com 

e a partir do filme”. Para o cineasta, a câmera aparente estimularia a conexão entre 

pesquisador e pesquisado, propiciando a construção de uma nova relação, além 

disso, somente a imagem poderia expressar o “imaginário” do individuo pesquisado 

atuando em sua própria vida. Contudo, Rouch apresenta uma contribuição para o 

campo de pesquisa quando afirma que a câmera e o antropólogo tornam-se sujeitos 

e agentes no processo da pesquisa. 

David e Judith MacDougall em meio a um contexto social pós-segunda guerra 

mundial e influenciados por um movimento democrático no ambiente universitário 

que se colocava contra à Guerra do Vietnã, em 1960, se utilizaram do cinema como 

um meio de pensar e questionar esses tensões sociais com base cientifica na 

Antropologia. Ambos inauguram o cinema observacional, um método em que 

“entrevistas não são bem-vindas, pois elas privilegiam a voz enquanto meio de 

objetivação de um argumento, em detrimento da imagem, marcada pela 

performance, pelo ato e a ação” (BARBOSA; CUNHA, 2006, p. 40-41). A questão da 

performance era uma questão frequentemente debatida pela Antropologia, isto é, a 

partir do momento em que o sujeito racionaliza que está vivenciando para falar, há 

uma perda da “naturalidade”, assim a câmera deveria ser invisível, assim como 

preconizava Margareth Mead (1951) 

Para os MacDougall a reflexividade de um filme é demonstrada não pela 

presença do pesquisador em cena, nem ao menos em enquadramentos técnicos, 

mas sim no que se opta por mostrar ou omitir da seleção de imagens. Assim como a 

reflexividade, a discussão sobre uma cultura só surge a partir do trabalho de campo, 

o momento a ser retrato que emerge no campo, no momento em a câmera começa 

a gravar.  

Após a descrição desse breve percurso na história da Antropologia e da 

Imagem, observou-se que a imagem deixa sua função cultural para ser encarada 
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como um método de estudo qualitativo da pesquisa social. A Antropologia Visual33 

consiste em um campo oriundo da Antropologia Social que, assim, como demonstra 

Páres (2001), se utiliza de imagens – estáticas (fotografias) ou em movimento 

(documentários etnográficos) – para descrever e analisar aspectos de uma cultura. 

Esta subárea da Antropologia, contudo, têm sido questionada e criticada ao longo 

dos últimos 40 anos, especialmente no que tange a segurança de seus métodos de 

análise e coleta de dados (BARBOSA; CUNHA, 2006). 

 A visualidade se desenvolve na Antropologia Social junto aos métodos 

clássicos deste campo, primeiramente, não como o objeto único de análise, mas sim 

como suporte para compreensão do que se narra por meio das palavras. No 

entanto, para Barbosa e Cunha (2006, p. 8), as fotografias vão além de meros 

objetos de ilustração, pois elas expressam “[...] formas de olhar e de construir 

problemas de maneira homóloga [...], enquanto construções culturais, podem 

compartilhar o desafio de entender e significar o mundo e sua diversidade”.   

4.2.1 Métodos e técnicas: as possibilidades do uso da fotografia na 

Antropologia Visual 

 A fotografia se insere no campo da Antropologia, a priori, como um meio de 

documentar o que se observa, tal como realizou Malinowski em seu trabalho nas 

Ilhas Trobiand ou como um modo de comprovar a ida do pesquisador ao campo. 

Entretanto, como aponta Rial (2014), as imagens são dispositivos passíveis de 

análise que podem e têm gerado, em especial, para Antropologia diversas análises 

que só foram possíveis pela presença da câmera em campo. Nas palavras da 

autora, as fotografias podem ser “[...] instrumentos poderosos na elaboração de 

textos antropológicos, com grande capacidade de difusão de ideias” (RIAL, 2014, p. 

11). 

 Nesse sentido, as imagens passam a ser o próprio objeto de análise no texto 

etnográfico e não apenas uma ilustração. Para Samain (1994) a fotografia permite 

                                                             
33

 Este campo da Antropologia pode ser denominado como “antropologia da imagem e do som”, 
“antropologia do audiovisual”, “antropologia da imagem”, dentre outros, a depender a instituição que 
se busca (BARBOSA; CUNHA, 2006). Optou-se neste trabalho pela utilização do termo “Antropologia 
Visual”, pois a autora cursou uma disciplina com este nome no Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Antropologia, da Universidade Federal Fluminense.  
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uma apreensão do mundo e análise deste modo de linguagem visual permite 

enxergar, elaborar e construir novos conhecimentos (BARBOSA; CUNHA, 2006). 

 Por meio da análise de imagens, narrativas e discursos visuais sobre 

elementos culturais produzidos pelo pesquisador em campo, torna-se possível 

dialogar com a cultura pesquisada, estabelecendo aproximação com as regras e 

códigos vigentes para que se possa compreender o ponto de vista nativo que tanto 

se almeja na Antropologia (BARBOSA; CUNHA, 2006).  

 Contudo, é preciso discutir as técnicas que conduzem uma pesquisa pautada 

na Antropologia Visual. Nesse sentido, Achutti (1997) estabelece algumas regras a 

serem seguidas pelos pesquisadores que se interessem por utilizar a metodologia 

da Antropologia Visual.  

 O primeiro passo para a construção de uma etnografia visual é o antropólogo 

dominar as especificidades da linguagem fotográfica (ACHUTTI, 1997), ou seja, é 

necessário que o pesquisador conheça todas as funções e saiba como lidar com a 

câmera que decidir utilizar em sua pesquisa. Cabe ressaltar que a Antropologia 

Visual não exige o uso de equipamentos fotográficos ou filmadoras profissionais. Há 

pesquisadores que se utilizam, por exemplo, de smartphones para registrar os 

momentos em campo. O interessante é notar que a necessidade do tipo de recurso 

fotográfico surgirá do campo. 

 O segundo passo é que o fotógrafo precisará ter “[...] a base (ou substrato) do 

olhar do antropólogo com suas interrogações e formas específicas de olhar o outro” 

(ACHUTTI, 1997, p. 37). Não basta apenas o domínio das técnicas de fotografia 

para se construir um trabalho em Antropologia Visual, é necessário partir de um 

contexto teórico para que se formule um problema de pesquisa e, desse modo, 

buscar por meio da fotografia as respostas para seu questionamento. Além disso, o 

pesquisador que não possui o domínio da teoria não conseguirá notar em campo 

elementos que podem ser analisados. 

 A Antropologia torna-se “Antropologia Visual” na medida em que o 

pesquisador consegue responder às questões que emergem do campo com as 

fotografias ou com o filme etnográfico. Para Samain (1994), a Antropologia Visual 

surge quando o pesquisador consegue aliar em um dispositivo imagético duas 
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qualidades: a qualidade estética e poética de uma imagem fotográfica e a qualidade 

conteudística, própria do trabalho antropológico.  

A Antropologia Visual também pode se utilizar da imagem de terceiros – com a 

devida autorização. Nesse caso, não há uma regra em como realizar a análise das 

imagens, pois a análise antropológica parte dos pressupostos utilizados pelo 

antropólogo/pesquisador. Entretanto, o que se verifica na maior parte dos trabalhos 

etnográficos é a análise interpretativa e contextualizada.  

Assim, antes de relacionar as imagens às teorias, é necessário delimitar os 

planos existentes na fotografia, observando quem/o que está em primeiro plano se 

sobrepondo ao restante da imagem. Após isso, deve-se descrever as paisagens, 

pessoas, objetos, vestimentas, rituais realizados, como esses elementos se 

relacionam entre si e compreender os significados de cada um deles para 

comunidade pesquisada. Elementos como enquadramento, perspectiva, luz, cores 

ou ausência delas também devem ser observados e descritos. 

Para compreender o sentido de uma imagem e sua produção, é necessário 

contextualizá-la. Para isso, é preciso realizar uma pesquisa sobre quem produziu, 

onde foi produzida e em que ano; assim, será possível estabelecer o contexto 

histórico social em que fotografia foi tirada. Também é fundamental identificar quem 

são os personagens ou paisagens que aparecem na imagem e quais os objetivos do 

fotografo/pesquisador ao retratar a cena em questão. 

O Núcleo de Pesquisa em Ensino e Arte da Universidade Federal de Uberlândia 

(2018) sinaliza, a partir de seus estudos, as aplicabilidades e dificuldades na 

utilização da Antropologia Visual. Dentre as aplicabilidades estão: promover o 

relacionamento entre pesquisador e pesquisado, a partir da negociação sobre o uso 

da câmera na comunidade pesquisada; o auxílio na coleta de dados; promover o 

desencadeamento de diálogos dentro do texto, assim como demonstrou o trabalho 

de Mead e Bateson (1942); e ilustrar o texto argumentativo. Embora sejam muitos os 

benefícios propiciados por esta metodologia, há também problemas, tais como: a 

polissemia da imagem, ocasionando múltiplas interpretações, a capacidade de 

veracidade da câmera – será que o que foi capturado corresponde à realidade?; e, a 

ética da pesquisa, assunto que será desmembrado na sessão a seguir. 



131 
 

4.3 A ÉTICA DA PESQUISA ANTROPOLÓGICA VISUAL 

  

A questão da ética em pesquisa nas Ciências Humanas tem sido amplamente 

discutida desde a década de 1980, nos Estados Unidos, momento em que as 

pesquisas antropológicas com grupos urbanos estavam em ascensão. Nesse 

período, surgiram também as primeiras regulamentações no campo das Ciências 

Biomédicas sobre ética na pesquisa com seres humanos, entretanto, pesquisadores 

questionaram a legitimidade e uso dessas regras em pesquisas qualitativas (DINIZ, 

2008). 

 De acordo com Diniz (2008) houve um movimento das Ciências Humanas 

contrário ao estabelecimento da regulação utilizada no campo biomédico, pois as 

regras estabelecidas pelo campo biomédico estavam relacionadas a pesquisas da 

área de saúde que, poderiam ou não pôr a vida das pessoas em risco.  Nesse 

sentido, a discussão iniciada em solo norte-americano chegou ao Brasil e 

transformou-se na Resolução CNS 196/1996 que apresenta diretrizes sobre 

pesquisas que envolvem seres humanos, com foco nas pesquisas biomédicas. 

 Ora se o método etnográfico deve ser, por si só, submetido às diretrizes 

estabelecidas pela área das Ciências Biomédicas, quais seriam, pois, os 

enfrentamentos que a pesquisa em Antropologia Visual passaria? Sabe-se que a 

fotografia antropológica é resultado de observação direta, entrevistas formais ou 

informais, isto é, técnicas da pesquisa antropológica, além disso, a produção de 

imagem carrega consigo a pretensão e o olhar de quem a produz, neste caso, o 

pesquisador, nesse sentido, nota-se que nenhuma narrativa é neutra, a sempre a 

intenção do autor por trás da câmera. Assim, para obter uma pesquisa ética é 

necessário que o pesquisador imprima em suas fotos a “[...] veracidade dos dados, o 

compromisso com a objetividade e, especialmente, o cumprimento de 

procedimentos metodológicos de coleta dos dados durante o trabalho de campo” 

(DINIZ, 2008, p. 419). 

 No entanto, ao tratar de imagem não basta apenas evidenciar as intenções 

éticas do produtor das imagens, mas é necessário compreender termos-chave do 
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âmbito jurídico que podem prejudicar o trabalho antropológico caso o pesquisador 

não tenha conhecimento, são eles: direitos autorais e direito de imagem.  

         Os direitos autorais são um conjunto de direitos estabelecidos pelo Código 

Civil à pessoa física ou jurídica proprietária de uma obra intelectual que lhe permite 

gozar de seus benefícios morais e patrimoniais (COSTA, 2016). De acordo com o 

art. 7 da Lei 9.610/98 são consideradas obras intelectuais protegidas pela lei dos 

direitos autorais:  

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as 
cinematográficas; 

VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo 
análogo ao da fotografia [grifo nosso]; 

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte 
cinética; (BRASIL, 1998) 

 Com base na lei sancionada em 1998, pelo ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso, a pesquisa científica só pode se utilizar de obras intelectuais de terceiros, 

como o caso da fotografia, caso haja a licença de uso, uma autorização que 

cedendo o direito de uso de uma obra a outra pessoa/instituição.  

Já o direito à imagem, um dos desafios mais complexos para a pesquisa em 

Antropologia Visual, se refere ao direito da personalidade do indivíduo, conferindo a 

este o controle sobre o uso de sua imagem, seja em fotografias, filmes, pinturas ou 

como representação de sua aparência individual. De acordo com a Lei Federal n° 

10406, de 10 de agosto de 2002, o direito à imagem é inviolável. 

Art. 020 - Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da 
justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a 
transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da 
imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e 
sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa 
fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais [Grifo 
nosso]. 

Parágrafo único - Em se tratando de morto ou de ausente, são partes 
legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os 
descendentes. 

Art. 021 - A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a 
requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para 
impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma (BRASIL, 2002). 

Como estabelece a lei, a imagem de um indivíduo pode ser utilizada caso 

este autorize. Nesse sentido, utiliza-se o Termo de Cessão de Imagem ou, na 
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pesquisa antropológica, o termo de consentimento livre e esclarecido (TLE). O 

documento é utilizado para pesquisas para as quais o pesquisador consiga 

autorização a fim de divulgar dados de pesquisas coletados por meio de entrevistas 

ou até mesmo para publicação de uma fotografia ou divulgação de um filme 

etnográfico. O TLE explicita a autorização do pesquisado em divulgar sua imagem 

ou fala. 

Contudo, o pesquisador estaria livre para utilizar imagens de autoria própria – 

sempre tomando cuidado de verificar se essas imagens não ferem o direito à 

imagem de outro indivíduo –, imagens cedidas por meio do TLE, e imagens de 

domínio público com licença de uso para fins científicos.  
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5 O QUE DIZEM AS IMAGENS? NARRATIVAS VISUAIS SOBRE 

HOSPITALIDADE E O MAR 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos realizados durante a 

realização e análise da pesquisa de acordo com os parâmetros da Antropologia 

Visual como evidenciado no capítulo anterior. Nesta discussão, optou-se por 

descrever textualmente as fotografias que, de algum modo, interfiram na ética da 

pesquisa e que cumpram os pré-requisitos estipulados pelo Código Civil no que se 

refere à Lei do Direito Autoral e a Lei do Direito a Imagem; e expor as fotografias que 

cumprem as diretrizes éticas e morais.  

Embora nenhuma das fotografias feitas para esta pesquisa tenha ferido a 

honra, boa fama ou respeitabilidade dos sujeitos – cuidadosamente desfocados ou 

retratados de costas –, e nem tampouco o conteúdo aqui explícito se destine a fins 

comerciais, optou-se por descrever minunciosamente parte das fotografias. 

Destaca-se ainda que todas as fotografias (descritas ou inseridas no corpo 

desta dissertação) são de autoria da própria pesquisadora, o que lhe confere direito 

autoral sobre as obras intelectuais que, por ventura, possam ser aqui utilizadas. 

Neste capítulo, como procedimento tradicional da pesquisa em Antropologia, 

diferente dos outros capítulos, a descrição e análise serão realizadas na 1ª pessoa 

do singular. Como ressalta Oliveira (1988), o pesquisador não deve “se omitir” como 

um observador impessoal, visto que este é o narrador do discurso obtido por meio 

de sua pesquisa. Desse modo, a troca do modo de escrever esta pesquisa justifica-

se não para atender um caráter intimista, que o uso do “eu” poderia soar, mas sim 

para atender “a responsabilidade específica da voz do antropólogo [pesquisador], o 

autor do discurso [...] que não pode ficar obscurecido” (OLIVEIRA, 1988, p. 27). 

 

5.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DE PESQUISA 

 

 As imagens registradas e analisadas neste capítulo são resultantes do 

processo de observação direta e participante nos espaços internos e externos do 



135 
 

Museu. A fotografia foi utilizada, aqui, não somente como um suporte de memória ou 

uma comprovação de que estive no campo (BARBOSA; CUNHA, 2006), mas sim 

como um meio de compreender e interrogar a realidade, como propôs Jean Rouch 

(1958).  

 Martins (2016) salienta que a antropologia visual pressupõe um 

aprofundamento teórico do pesquisador antes e durante sua entrada em campo, 

pois essa metodologia não consiste apenas na mera produção de fotografias e 

vídeos, contudo, por meio desta, procura-se responder a um problema de pesquisa. 

Assim, as imagens aqui apresentadas e/ou descritas não se constituíram a partir de 

uma percepção subjetiva, mas sim, através do referencial teórico apresentado nos 

capítulos anteriores, destacando-se os seguintes autores: Jacques Derrida (2003), 

Lévinas (2005), Bastos (2004), Godoy (2014; 2017). 

 A relação entre mim e a câmera foi marcada não só pelo uso da teoria, como 

também pelo que Gregory Bateson (1942) já acreditava ser uma questão importante 

a ser discutida na pesquisa: a intencionalidade do autor. Em determinadas 

fotografias, o enquadramento, ângulo, o uso de cores e ausência delas foram 

cuidadosamente pensadas por mim, inclusive, para proteger a identidade dos 

sujeitos retratados na cena, de modo a não violar a lei do direito à imagem. Não há 

como negar a intenção na construção das fotografias. A pesquisa científica 

antropológica que se utiliza de imagens deve partir da certeza de que a câmera 

funciona, nesse sentido, como o “olho do antropólogo”, ocultando ou evidenciando, 

elementos importantes para esclarecer o problema de pesquisa, assim como aponta 

Bateson em seus registros em Bali (BARBOSA; CUNHA, 2006).  

 Entretanto, ao mesmo tempo em que o enquadramento foi racionalmente 

pensado, em determinadas situações as fotografias simplesmente aconteceram. 

Cartier-Bresson (1952) chamaria este momento de “o instante decisivo” da 

fotografia. Para o autor, a vida se desvela diante da câmera e cabe ao 

fotografo/pesquisador registrar o momento em que os elementos que compõem o 

“agora” – que se movem a todo instante – põem-se em equilíbrio. 

 Cartier-Bresson (1952) discorria sobre o instante decisivo da foto em um 

momento em que o fotografo não poderia ver instantaneamente as fotos tiradas. Em 

partes, segui a premissa do autor, sem me preocupar em refazer as fotos caso 
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estivessem borradas ou tremidas. Ao passá-las para o computador é que então 

poderia ver as que haviam “dado certo” e as que deveriam ser descartadas. Em 

algumas, tive gratas surpresas. 

 O trabalho de campo foi desenvolvido em sete dias alternados no Museu nos 

meses de maio, agosto e novembro de 2018 e em junho e julho de 2019. A 

expectativa era de conseguir acompanhar o cotidiano da instituição nos dias de alta 

e baixa demanda, de modo a observar como o MAR lida com o alto fluxo de 

pessoas. 

Durante as duas primeiras visitas à instituição, optei por realizar observação 

direta no espaço, método também da Antropologia. O uso dessa técnica foi 

escolhido, pois assim como preconiza Didi-Huberman (2010) o que se observa pode 

tornar-se também o ponto de uma indagação ou ser a resposta para uma pergunta 

do pesquisador, inúmeras questões podem ser suscitadas a partir do olhar. Assim, 

busquei observar o ir e vir dos turistas, notando, em especial, o que as interações 

entre visitantes e visitados poderiam revelar e os locais em que estes decidiam fazer 

suas fotos de viagens. 

Após a etapa de observação e da construção do entendimento sobre a 

organização do museu e suas práticas, foram realizadas fotografias feitas na área 

interna e externa do MAR, bem como em seus arredores. Para a captação das 

imagens foram utilizadas duas câmeras em diferentes momentos: a primeira de 

smartphone com 13 megapixels e abertura de lente f/1.7+ f/2.2, sem nenhum efeito 

adicionado à foto.  A segunda, uma câmera semiprofissional da marca Sony, modelo 

Cybershot DSC-HX300. 

A escolha do aparelho celular smartphone aconteceu, pois, além de ser um 

equipamento utilizado pelo turista para fazer suas fotografias, em alguns locais a 

câmera causava desconforto, em especial, dentro das salas de exposição. Na 

Antropologia Visual se entende que a câmera pode ser um instrumento que 

possibilita a aproximação e negociação com o nativo, ao mesmo tempo, que pode 

impeli-lo. E, assim como discutiam David e Judith MacDougall (1999) poderia fazer 

com que o nativo perdesse sua “naturalidade” a partir da racionalização de sua 

ação. Além disso, o uso de câmeras no espaço museal apresenta uma série de 
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restrições como: a filmagem com câmeras profissionais além de filmar ou fotografar 

os colaboradores sem autorização prévia.  

            Busquei, contudo, por meio das técnicas de enquadramento, as cenas 

turísticas para que se pudesse, a partir das fotografias, analisar e inferir sobre as 

relações de hospitalidade ou hostilidade dentro do MAR, observando e pontuando os 

signos imagéticos que designam as disputas entre comunidade e museu, museu e 

turista e comunidade e turista dentro do espaço “museu”, atentando para o modo 

com que a fotografia poderia dar a ver essas cenas do turismo no ambiente museal.  

 Das técnicas fotográficas foram utilizadas o enquadramento para evidenciar 

cenas, objetos e indivíduos omitidos, quase sempre, nas “fotos turísticas”. A 

composição de algumas imagens também está dividida em planos sobrepostos, 

tornando claros os elementos hierárquicos da fotografia. As fotos que compõem o 

ensaio fotográfico propõem uma narrativa em movimento: o caminho pelo entorno do 

MAR para compreender a região em que o museu está inserido, o “entrar” na 

instituição e observar as narrativas que são desenvolvidas no espaço e, por fim, 

pensar a questão estética da cidade, discutindo o par “hospitalidade e hostilidade”, 

de modo a verificar se o museu pode ser considerado um lugar de hospitalidade. 

Foram registradas 400 fotografias nítidas – embora não estejam todas neste 

trabalho. Para compor o ensaio fotográfico, além da observação direta e 

participante, realizei entrevistas informais com funcionários do MAR, turistas e 

trabalhadores informais (moradores das comunidades do entorno) que trabalham 

próximo à instituição. 

5.1.1 Apontamentos iniciais sobre o campo 

 

 Em minhas discussões na disciplina “Antropologia Visual” do Programa de 

Pós-Graduação em Antropologia (PPGA-UFF) e com minha orientadora, o Museu de 

Arte do Rio (MAR) pareceu o objeto interessante para tratar as relações de 

hospitalidade e hostilidade entre visitantes (turistas) e visitados (instituição), tema 

que venho estudando desde a defesa de minha monografia34 no curso de Turismo 

                                                             
34

 Monografia intitulada “Hospitalidade em museus: o olhar fotográfico do turista sobre o Museu 
Histórico Nacional (RJ) durante os Jogos Olímpicos Rio 2016”, defendida no curso de Turismo da 
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da Universidade Federal Fluminense (UFF). O Museu que nasceu de um modelo 

controverso de turistificação e modernização da Zona Portuária Carioca aparentava 

ser um objeto para inferências sobre a “hostilidade” em museus, assunto já tratado 

pela Prof.ª Karla Godoy, em outras publicações.  

 Como já citado, participo desde 2014 como pesquisadora do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas sobre Museus (EpisTemus) e, a partir do ano em destaque, 

realizo pesquisas em museus, com enfoque nos estudos sobre hospitalidade nessas 

instituições. Sendo assim, há cinco anos venho estudando sobre o fenômeno da 

hospitalidade e construindo o arcabouço teórico que poderia me fornecer o substrato 

para compreender as relações existentes no espaço museal. 

Entretanto, antes de ir a campo, surgiu a necessidade de compreender o 

museu em si mesmo, sem interferência das disputas exteriores, isto é, relacionadas 

à comunidade. Assim, em fevereiro de 2018, realizei o que denominei de “pré-teste”, 

prática comum no Turismo, que culminou em um pequeno ensaio sobre a percepção 

dos turistas acerca da instituição. Conseguir autorização dos gestores do MAR para 

uma pesquisa com turistas seria um processo lento e burocrático, desse modo, a 

pesquisa foi realizada por meio da plataforma online Trip Advisor. Analisei 15 

comentários, apenas de turistas, deixados espontaneamente no período de férias de 

verão e escolares no Brasil. Para minha surpresa – já que parti de um pressuposto 

de que a disputa espacial entre comunidade e órgãos públicos seria um fator a 

impactar e a percepção do turista – os comentários pontuavam aspectos positivos 

sobre a instituição, indicando o cuidado com os visitantes, e, em certa medida, a 

acessibilidade física e psicológica. 

 Desse modo, após esse breve contato com a percepção dos turistas e a 

leitura de trabalhos que discorriam sobre a instituição, e munida do diário de campo 

e das principais teorias sobre hospitalidade, realizei minha primeira visita ao Museu 

de Arte do Rio, no dia 08 de maio de 2018, terça-feira, dia da semana em que o 

museu é gratuito. Esta, contudo, consistiu em uma breve visita. 

 Ao chegar à Praça Mauá, de longe vi o moderno e o antigo, combinados na 

arquitetura do museu. Os portões, portas de vidros transparentes com a inscrição 

                                                                                                                                                                                              
Universidade Federal Fluminense (UFF) em dezembro de 2016. Disponível em: 
<https://app.uff.br/riuff/handle/1/4800>. 
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“MAR”, estavam abertos. Ao entrar, fui direcionada naturalmente para bilheteria à 

minha frente. Acima do guichê, um enorme informativo branco com letras pretas, ali 

todas as informações necessárias para que a visita acontecesse estavam 

disponíveis: datas e horários de abertura e fechamento da instituição, explicações 

sobre o direito às gratuidades e preços dos ingressos, tudo isso em português, 

espanhol e inglês.   

 Para receber o ingresso, o visitante precisava se reportar à funcionária do 

outro lado do vidro na bilheteria. Ao lado do rosto da moça que me recebe com um 

“bom dia”, um cartaz A4 com os seguintes dizeres, em letras maiúsculas: “NÃO É 

PERMITIDO NO MAR” e a continuação era uma lista 7 itens. O visitante entra e as 

regras já estão postas, cabe a ele aceitar para continuar a visita, caso descumpra o 

“combinado” precisará ser retirado do Museu. Sendo assim, o Museu impõe 

condições para aceitar a permanecia do visitante no espaço museal, ao contrário do 

que indica Derrida (2003) ao descrever a hospitalidade como um ato de 

generosidade e acolhimento irrestrito ao outro, sem que haja reservas ou condições 

para isto. 

 Entretanto, para Derrida (2003), “a Lei incondicional necessita das leis, ela as 

requer. Essa exigência é constitutiva” (DERRIDA, 2003, p.71). Sendo assim, em um 

movimento controverso e inseparável (GODOY, 2017b), é impossível pensar a 

visitação turística em museus sem regras. Godoy (2017b) partindo da tese de 

Derrida (2003) afirma que os museus encaram seu público como “ inimicus” 

(inimigos) – de quem também são reféns – e, com objetivo de proteger suas 

coleções, impõe regras que são comuns a todos – turistas e nativos. Ainda assim, 

segundo a autora, a hostilidade se faz presente.  

[...] ainda que disséssemos que as regras para a visitação a museus são 
extensivas a todos, de modo igualitário, é incontestável que, de um modo ou 
de outro, provoquem certo sentido de hostilidade. Sem negar os devidos 
cuidados que as instituições museológicas devem ter em termos de 
segurança e de preservação do acervo e de seus recintos, muitos desses 
espaços carregam, mesmo inconscientemente, um forte imaginário 
“antissocial” (GODOY, 2017b, p. 270).  
 

Explicar ao visitante os motivos pelos quais algumas situações não são 

permitidas, seria, para Godoy (2017b), um modo de minimizar a sensação de 

hostilidade que pode surgir no visitante ao se defrontar com apenas um papel colado 

no vidro da bilheteria. Outra situação possível seria o turista não compreender o que 
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está em português no cartaz e, ao longo da exposição, ser abordado e repreendido 

por guardas de sala sem ao menos saber o porquê.  

O museu não estava lotado, a bilheteria estava vazia, mas havia uma 

quantidade suficiente de público para deixar a passagem entre as salas dificultosa, 

especialmente porque todos portavam smartphones e paravam constantemente para 

fazer fotos na exposição “O Rio do Samba – resistência e reinvenção”, embora em 

algumas salas a fotografia fosse proibida (nestes locais havia sinalização no início 

do circuito expositivo).  

Ainda que se tenha gerado um incômodo nítido a alguns visitantes, o 

agrupamento de pessoas em algumas partes das salas de exposições não deve ser 

considerado um problema relacionado ao excedente da capacidade de carga da 

instituição. Entretanto, Godoy (2017b) alerta para este problema comum no turismo 

e que pode fazer com que o turista estabeleça relações de hostilidade com 

instituição.   

Se os circuitos expositivos contêm quantidade de pessoas acima da 
capacidade de carga ou da possibilidade de proporcionar visitação 
agradável e com nível de fruição compatível, pode ficar a impressão de que 
o museu não se preocupa com a qualidade da experiência a ser vivida pelo 
público (GODOY, 2017b, 271). 

Ouvi durante toda a visita uma mistura de sotaques: francês, inglês, espanhol, 

japonês e português. Era evidente: os turistas estavam ali e as crianças também. 

Diferentemente, do que já presenciei em outros museus, vi crianças correndo e 

conversando despretensiosamente com seus pais e pares, quebrando assim, o 

estigma de “antissocial” que alguns museus ainda possuem (GODOY, 2017b) e 

corroborando com a ideia de que aquelas crianças estavam se sentindo em casa, ou 

em momento de lazer, pois “o museu, além de espaço não formal de aprendizagem, 

pode ser considerado como lugar de visitação turística para crianças” (GODOY, 

2018, [s.p.]). 

 Presenciei nas exposições o protagonismo do MAR em evocar, em meio a 

um momento político difuso e caótico no cenário brasileiro, discussões sobre a 

herança africana e a desigualdade social carioca. Tendo em vista, a problemática de 

construção do Museu e sabendo que a Zona Portuária era denominada de “Pequena 

África”, pois era o lugar de embarque e desembarque de escravos vindos do 
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continente africano e, atualmente, consiste em local de “intensas disputas entre 

grupos culturais e étnicos” (GODOY; LUNA, 2018, p.1483). 

No entorno do MAR, podem ser encontrado o Cemitério dos Pretos Novos, 

onde, segundo Godoy e Luna (2018, p.1483) “[...] eram enterrados aqueles que não 

sobreviviam à travessia e os que morriam no hospital”. Cumpre ressaltar que este 

local foi redescoberto nos anos 90, sendo apenas aberto à visitação quando foi 

inaugurado o Instituto dos Pretos Novos (IPN). Para Godoy e Luna (2018, p. 1483) a 

descoberta casual do cemitério revela uma tentativa de “silenciamento e 

apagamento da cultura negra”.  

No entanto, embora o MAR faça parte do projeto Porto Maravilha – que, para 

as autoras, se estabelece como um empecilho em frente à resistência dos grupos de 

matriz afro africana –, por meio das exposições, como o “Rio do Samba”, é possível 

trazer à tona “os lugares de memória ocultos pelos programas de exploração 

turística” (BASTOS, 2004, p. 80). A hospitalidade se dá, nesse contexto, na medida 

em que há, por parte do museu, a “preservação” e difusão da memória coletiva 

promovendo “[...] sentimento de orgulho pelo patrimônio cultural, processo que 

garante, ainda a manutenção momentânea dos bens e o melhor acolhimento ao 

visitante” (BASTOS, 2004, p. 81) 

Em uma das exposições, a presença do quadro “Lula Guevara”, de Raul 

Mourão, quadro emblemático no Brasil, em que o ex-presidente Lula acabara de ser 

preso em 7 de abril de 2018, o museu apresentava uma obra tão emblemática, 

reforçando assim, seu caráter de promover a discussão e a reflexão por meio das 

artes sobre o que se passa em seu exterior.  

Ao chegar ao terraço da instituição, onde se encontra o mirante, em que é 

possível apreciar a vista da Baía de Guanabara e o Museu do Amanhã, foi que a 

pesquisa que será descrita aqui se ampliou, e, aconteceu, para mim, como 

pesquisadora.  Tudo estava diante dos meus olhos: o “porto maravilha” em certa 

medida, acontecera, mas e o que existia ali? À minha frente, a obra de VHills, 

codinome do pintor e grafiteiro português, Alexandre Manuel Dias Farto, uma 

intervenção que mostrava o desenho de um rosto de um senhor cravado em um 

muro. Este homem havia perdido sua casa, no Morro da Providência, devido a 

conflitos urbanos, especialmente, os relacionados à reforma urbanística do Porto. 
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O trabalho do artista português, no contexto da criação do Museu de Arte do 

Rio apresenta uma provocação não só pela temática, como também, pela técnica 

utilizada para compor a imagem. A arte é realizada a partir de uma decupagem do 

cimento, as formas surgem, pois, da desconstrução.  

        A imagem me inquietou, assim como a história por detrás dela. Como poderia o 

Museu de Arte do Rio aceitar expor uma intervenção tão emblemática que, de um 

modo ou de outro, também lhe acusaria de ser partícipe desse processo de 

gentrificação? Ora, se são os museus “lugares de memória” devem preservar a 

memória da comunidade nativa não só como um símbolo de respeito, mas para que 

a hospitalidade se desenvolva. 

A tese de Didi-Huberman (2010) consegue explicar meu incômodo com a 

intervenção de VHills, pois para o autor há, de fato, uma tensão entre quem observa 

e o observado (o objeto da observação, o objeto artístico). De acordo com essa 

premissa o que vemos nos indaga, correspondendo e nos incorporando ao nosso 

próprio olhar e às questões que são suscitadas a partir dele. 

  Os visitantes – não pude distinguir quais eram turistas, de acordo com a 

denominação da OMT –, empunhados com suas câmeras e smartphones, se 

colocavam de costas à intervenção do artista português. Me sentei por algumas 

horas no assento para descanso no terraço para observar se alguém se interessaria 

por tal obra, e todos, sem exceção, só fotografavam a vista para Baía de 

Guanabara. 

 As janelas do MAR apresentavam pequenas frestas abertas para comunidade 

atrás da instituição. O olhar do turista estava condicionado e direcionado para a 

paisagem estetizada à frente. Foi nesse momento que as palavras de Jacques 

Derrida (2003) se fizeram presentes: a hostilidade não seria oposta à hospitalidade, 

mas, sim, parte integrante desta (DERRIDA; 2003), (GODOY, 2017b).  

5.1.2 Caminhos para a produção das imagens 

A partir da primeira leitura sobre o MAR, e especialmente do impacto que a 

intervenção artística do VHills teve sobre minha percepção, ficou entendido que, 

para tratar da hospitalidade com o turista, também seria necessário compreender a 
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percepção do turista a respeito das implicações do processo de reestruturação 

urbanística realizada na Praça Mauá e suas implicações para com a comunidade.  

Nesse sentido, influenciada por trabalhos anteriores que utilizam a imagem 

como dados de campo e pela discussão de John Urry, no livro “O olhar do turista”, 

em que o autor propõe uma reflexão a respeito da sociologia do turismo e da 

construção do olhar dos sujeitos que se dedicam a viajar e explorar novos destinos, 

busquei captar fotografias, que de algum modo, retratassem a construção desse 

olhar, em momentos em que os turistas estivessem se relacionando com elementos 

diretamente relacionados à problemática da construção do Porto Maravilha. 

Essa discussão se faz pertinente, pois Bastos (2004) reforça a ideia de que o 

patrimônio deveria ser um lugar responsável por “suportar” memórias de uma 

comunidade, permitindo que esta se orgulhe de sua identidade para melhor receber 

e acolher o “outro”.  

            Urry (2001) pondera sobre como a construção do “olhar do turista” que, para 

ele, pode ser refletida em imagens fotográficas. O autor ressalta que as fotografias 

promovem devaneios e expectativas sobre os lugares que os indivíduos poderiam 

contemplar. Na perspectiva do sociólogo, o turista escolhe aonde ir baseado em 

capturar imagens para criar seu próprio filme – isto é, a fim de alimentar seu 

imaginário com elementos “do campo do real”.  

           Ainda seguindo a premissa do inglês, devemos considerar que a construção 

do olhar do turista pode se revelar como uma ferramenta eficaz para a compreensão 

do que nos é habitual, pois o turista traz consigo, sua subjetividade construída por 

meio de uma diferença cultural. Assim, é possível que o turista nos apresente um 

olhar distanciado às práticas que são comuns a nossa sociedade.  

Esse olhar pressupõe, portanto, um sistema de atividades e signos sociais 
que localizam determinadas práticas turísticas, não em termos de algumas 
características intrínsecas, mas através dos contrastes implicados com 
práticas sociais não turísticas (URRY, 2001, p. 16). 

           O olhar do turista quando confrontado com a realidade do local pode suscitar 

questionamentos e análises distintas das habituais, contribuindo assim, para as 

pesquisas e os diálogos estabelecidos entre o pesquisador e o campo.  
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          Partindo do arcabouço teórico delimitado neste e em capítulos anteriores, 

encontrei na produção e análise de imagens uma relevante – e inexplorada no 

turismo – forma de compreender as questões que englobam o campo da 

hospitalidade e hostilidade que se constroem de modo tão subjetivo e tênue. Não 

pretendo aqui, utilizar-me das imagens como mero testemunho e comprovação da 

minha ida a campo e de meus argumentos, como assinala Barthes (1984) ao afirmar 

que a fotografia atesta o que de fato existiu, pois esta consiste na “própria 

autentificação, os raros artifícios por ela permitidos não são probatórios, são, ao 

contrário, trucagem” (BARTHES, 1984, p. 129). 

         Penso que esse debate a respeito da imagem como autenticação do real já foi 

superado pela Antropologia Visual de certo modo. Embora tenha havido uma época 

em que o ato de fotografar estaria ligado à preocupação de registrar uma cena 

autêntica, não se admitia a “pose”. No entanto, esse debate a respeito da 

representação foi rompido após os anos 1960, pois nesta década a fotografia ainda 

conferia uma autoridade à pesquisa etnográfica (EDWARDS, 2000). 

Devo ressaltar ainda, escolhi trabalhar com as imagens para produção de 

uma narrativa que pudessem dar a ver a problemática e controversa construção do 

MAR, sendo assim, a fotografia me escolheu e me indicou o caminho a percorrer. 

Nesse sentido, tal como expressa Didi-Huberman (2010), não buscarei compreender 

as imagens, elas falarão por si mesmas nesse trabalho, carregadas de significados e 

expressões que emergiram a partir do que o campo apontou ser possível e 

necessário ser retratado. 

          Numa perspectiva mais técnica, as fotografias foram feitas dentro do Museu 

de Arte do Rio e em seu no entorno, na Praça Mauá, região portuária do Rio de 

Janeiro. A seguir, os resultados e análises serão apresentados em forma de uma 

narrativa fotográfica, em que se evidenciam dois momentos: o primeiro composto por 

fotografias, descrições e análises de elementos externos ao MAR que, no entanto, 

fornecem substrato para compreender as relações no espaço museal; e o segundo 

está relacionado às análises no interior da instituição.  

Cumpre ressaltar que a primeira parte da pesquisa de campo considerou os 

locais em que o público tirava suas fotografias, quais os enquadramentos e o que 

esses espaços revelavam. Todos esses aspectos foram desdobrados para que se 
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pudessem verificar quais os signos de hospitalidade ou hostilidade se expressavam 

neste espaço. 

5.1.3 O Museu de Arte do Rio e a voz das ruas 

         Durante os dias em campo notei grande fluxo de pessoas se dirigindo ao 

grande “Mural de etnias” do grafiteiro Kobra para tirar suas selfies e/ou fazer 

registros da obra completa do artista. Ao lado desses murais, inúmeros sobrados e, 

até prédios, abandonados com placas de “aluga-se” (Figura 4). Ninguém se 

mostrava curioso para saber o motivo daqueles casebres entre os murais, e, mesmo 

que estivessem, não existiam informações. Bastos (2004) aponta que este é um 

movimento comum em relação ao patrimônio.  

Em um passeio pela área central em muitas de nossas cidades, poucos se 

detêm a contemplar as edificações que se descortinam no percurso diário 

em decorrência da má conservação das fachadas, sobreposição de 

anúncios publicitários, ausência de informações sobre os bens [...] 

(BASTOS, 2004, p. 75). 

O casal do qual me aproximei apenas enquadrava a obra do mural da artista 

Rita Wainer e “flash!”.  Pude ouvir além do som do disparador do celular, frases 

como: “tira mais uma”, “„tô‟ na frente da frase?” (Figura 3). O que os turistas talvez 

não saibam é que a construção do Porto Maravilha está marcada por um processo 

de gentrificação naquela localidade.  

 Figura 4 [descritivo]  

Na imagem, o mural com uma menina de cabelos escuros, olhos marejados e 

blusa listrada com os dizeres “saudade é amor/ te sigo esperando” é posto em 

evidencia, no topo da foto. Em frente ao muro, uma mulher posa com as mãos na 

cabeça enquanto um homem faz uma foto com um celular. Abaixo do desenho, é 

possível ver várias pichações. 
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Figura 4 - O olhar do turista na Praça Mauá. 

 

                  Fonte: Acervo pessoal (2018) 

 

Figura 5 [descritivo]  

 Foto com ausência de planos. Na imagem, observam-se dois prédios e três 

sobrados, as construções estão uma ao lado da outra.  O primeiro edifício, verde e o 

mais alto, aparece com a pintura bem-feita, aparentemente nova, enquanto os 

sobrados ao lado, estão com as pinturas descascando, com pichações, vidros 

quebrados e grafites. O primeiro sobrado e o terceiro apresentam placas de 

“ALUGO”, enquanto o último prédio encontra-se também sujo, com pintura 

deteriorada e janelas quebradas.  
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Figura 5 - Gentrificação na Praça Mauá: “Aluga-se”35 

 

Fonte: Acervo pessoal (2018) 

            A chegada de empresas multinacionais, do turismo e a nova dinâmica de 

circulação de empresários e pessoas com maior poder aquisitivo alterou a lógica da 

vida dos moradores da região portuária, sobretudo, contexto pós-Jogos Olímpicos. 

Custa mais caro viver nos arredores do Museu de Arte do Rio, obrigando os 

moradores a saírem do espaço ou a se submeterem a gastar mais, o que torna a 

vida mais difícil para os moradores da região.    

Ora, se a hospitalidade consiste na abertura incondicional ao outro 

(DERRIDA, 2003), considerando sua responsabilidade ética do acolhimento 

(LÉVINAS, 2005), como podemos pensar em hospitalidade no Museu de Arte do Rio 

se a comunidade nativa tem sofrido com a força dos agentes mercado? Como a 

comunidade pode ser hospitaleira com o turista se a modernização em prol do 

desenvolvimento da atividade turística foi o fator propulsor do processo de 

                                                             
35

 Esta imagem foi cortada, pois continha o rosto de um ciclista. Assim, para não violar os direitos da 
imagem do individuo, optei pelo recorte. 
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gentrificação da região? Proponho pensarmos nessa relação pelo viés da 

hostilidade.  

 Na medida em que o “outro” se apresenta será considerado um “estrangeiro” 

e nem sempre o movimento de acolhimento será positivo. Em alguns casos, como 

aponta Derrida (2003), o hóspede poderá se converter em um “hospedeiro” abusivo 

e incômodo, prejudicando quem o “hospeda”, nesse sentido, a hostilidade se 

desenvolverá.  

 Neste caso, como demonstram as imagens, o processo de reestruturação 

urbana, não privilegiou os nativos, excluindo-os do processo e desencadeando um 

ciclo controverso, em que os próprios moradores são postos para fora do “seu 

lugar”, enquanto o turista – àquele que vem de fora –, na percepção dos nativos, não 

acrescenta elementos positivos para esta situação de hostilidade (SANTOS, 

PERAZZOLO, FERREIRA, 2017).  

 Os problemas sociais aqui apontados não podem ser colocados na conta do 

turismo apenas, é dever dos órgãos públicos e agentes atuantes nessa problemática 

valorizar a realidade e o passado de todos os nativos envolvidos, pois como indica 

Bastos (2004, p. 89), “apenas com a preparação da cidade para o morador, com a 

interação com seus bens, [será possível construir] um ambiente hospitaleiro e 

deixaremos de ser uma cópia piorada de outras cidades”.  

Em alguns casos, em conversas informais com ambulantes que se localizam 

em frente ao Museu do Amanhã, me foi informado que a saída que esses moradores 

encontram é vender souvenirs e alimentos para turistas, enxergando o fenômeno 

turístico não como possibilidade de encontro, mas, sim, como uma oportunidade de 

sobrevivência. 

Figura 6 [descrição]  

Prancha com diferentes momentos capturados. O primeiro apresenta o MAR 

ao fundo da imagem, dois ciclistas dividindo o centro da fotografia com uma 

carrocinha de pipoca, ao lado, um carro da polícia militar do Rio de Janeiro. A 

segunda imagem, tirada da frente do Museu do Amanhã em direção ao MAR mostra 

um ambulante vendendo açaí em seu carrinho e a cerca de 1 metro de distância 

outro carrinho de alimentos. A terceira e quarta imagens foram captadas no início da 
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Praça Mauá, também mais próximas ao Museu Amanhã; a terceira mostra um 

carrinho de bebidas em primeiro plano e ao lado guarda-chuvas com a inscrição “I 

[love] Rio” (Eu amo o Rio), a quarta, por sua vez, apresenta uma bancada coberta 

por camisas de diversas cores com estampas do Brasil e do Rio de Janeiro.  

Figura 6 – O trabalho dos ambulantes no Porto Maravilha 

 

Fonte: Acervo pessoal (2018/2019) 

    Ao seguir, minha caminhada, contorno o espaço físico em que o museu está 

instalado, observei que a comunidade tem usado sua voz por meio da arte e das 

pichações nos muros do entorno do MAR. Frases e cartazes, demostram indignação 

e clamam para que os órgãos públicos, de fato, vejam a cidade e os inúmeros 

problemas sociais que a constitui.  

Figura 7 [descrição] 

 Prancha com dois ângulos do mesmo objeto. O local enquadrado aparenta 

ser um antigo estabelecimento cuja porta está fechada com uma parede de cimento 

repleta de pichações. Na pintura das paredes pintadas de preto, pequenas 
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inscrições em vermelho “kd [cadê] a moradia?” repetida quatro vezes, uma abaixo 

da outra. Na porta de cimento a inscrição “Ver a cidade”.    

Figura 7 – Ver a cidade 

 

Fonte: Acervo Pessoal (2018) 

 A pesquisadora Paula Cardoso (2018) do Laboratório Grandes Projetos de 

Desenvolvimento Urbano, da Universidade Federal Fluminense (UFF), em evento no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU/RJ), afirmou que não 

se sabe ao certo onde todas as famílias removidas da Região Portuária do Rio foram 

realocadas. Entretanto, Cardoso (2018) acredita que essas pessoas se encontram, 

atualmente, em situações precárias afastadas do centro da cidade. A pesquisadora 

afirma que alguns dos moradores removidos da Zona Portuária foram levados à 

Zona Oeste para conjuntos habitacionais do programa “Minha casa, Minha vida”, 

que se transformaram em cortiços. A partir desse contexto, se compreende o 

questionamento a respeito das moradias. 

A inscrição “ver a cidade” me intrigou por um tempo. Até que em uma visita à 

cidade de São Paulo vi a mesma frase, com a mesma fonte, em um muro. Foi então 

que por meio de uma pesquisa descobri que o “Ver a cidade” é um projeto do artista 

Mauro Neri ou Maurão que pretende instigar a população a dialogar por meio da arte 

com os locais da cidade que estão “sem utilização”, visibilizando demandas urgentes 

da população que não são atendidas. 

Acredito que existe uma possibilidade cada vez maior de comunicação por meio 

do grafite, algo como infografite, com que a gente possa entender de alguma 

forma as pautas da cidade, fazendo com que o grafite, a pichação e outras 

manifestações possam complementar algo de interesse social e de utilidade 
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pública, de demandas e pautas urgentes para a cidade. O que a gente precisa ver, 

o que a gente precisa ler na cidade, como esses garranchos com potencial tão 

forte, tão negado e tão reprimido que são a pichação podem nos ensinar e 

contribuir para a educação (NERI, 2018 [meio digital]).  

 Mais adiante, na mesma rua, está localizado a Escola Municipal Vicente 

Licínio Cardoso, ocupando grande espaço no quarteirão com os muros coloridos por 

grafites que se posicionam em favor dos Direitos Humanos e “preservação” da 

memória com um instrumento de identidade de uma comunidade.  

Figura 8 [descrição]  

 Sequência de fotos tiradas do lado oposto à calçada da Escola Municipal 

Vicente Licínio Cardoso, o muro grafitado, margeado por árvores, é o objeto de 

destaque da fotografia. Ao fundo as instalações da escola. No grafite três senhoras 

idosas, duas delas se olham, enquanto a terceira tem o rosto inexpressivo. A 

primeira, uma idosa negra, segura em uma das mãos casebres (similares ao formato 

das casas nas favelas cariocas) que estão sob um lençol, em apoio a mão da 

senhora branca de cabelos grisalhos no meio, que com o rosto sem expressão 

segura em ambas as mãos casas. A terceira, uma idosa branca de cabelos também 

brancos apoia a outra mão da idosa de cabelos grisalhos. Entre elas a inscrição 

“Memória não se remove”. 

 Primeira fotografia: o muro é posto em evidência, dividindo o destaque com o 

nome da escola.   

 Segunda foto: Enquadramento semelhante a primeira foto, no entanto, a uma 

tentativa de clarear a imagem com os próprios recursos da câmera. Aqui, põe-se em 

foco o muro.  

 Terceira foto: Ao me preparar para bater a terceira fotografia, dois homens 

passam, em direção oposta entram em cena. Um deles, um senhor de cabelos 

brancos, me percebe e imediatamente olha para o muro, enquanto o outro homem 

segue seu caminho. 

 Quarta foto: Os homens saem de cena. 
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Figura 8 – O instante decisivo 

 

Fonte: Acervo pessoal (2018) 

Figura 9 [descrição]:  

Terceira fotografia da sequência apresentada anteriormente, ampliada. 
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Figura 9 – Memória não se remove 

 

Fonte: Acervo pessoal (2018) 

 Cartier-Bresson (1952) categorizaria esta fotografia em seu conceito “O 

instante decisivo”. Após realizar a sequência de fotos (Figura 7), continue meu 

percurso em direção ao Museu. Somente dias depois quando analisei a qualidade 

das fotos captadas no computador, ampliando-as e procurando detalhes e 

informações, foi que me dei conta que o homem na foto lê a inscrição a partir do 

momento em que me percebe em cena. 

 Nesse sentido, não se pode falar em Antropologia Visual sem compreender 

que o pesquisador como um agente no campo. Por mais que se almeje o método da 

câmera observacional, sem interferência do pesquisador, como argumenta Mead 

(1962) e os MacDougalls (1999), é preciso observar que a câmera não opera 

sozinha. 

 Assim, torna-se perceptível que as inscrições “memória não se remove”, “ver 

a cidade”, registram o processo desrespeitoso e não participativo pelo qual os 
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moradores do Porto passaram. Os moradores pedem “enxerguem a cidade”, existiria 

então aí, a separação entre a cidade do carioca e o espaço do turista? 

5.2 IMAGENS DE HOSPITALIDADE E HOSTILIDADE NO MUSEU DE ARTE DO 

RIO 

5.2.1 Acolhidos pelo MAR? 

 O muro de vidro que separa o MAR dos outros atrativos na Praça Mauá não 

oferece a noção de “separação” ou, até mesmo, de imponência como alguns 

museus oriundos de antigos casarões que remetem ao período imperial no Brasil. 

Não há, pois, no MAR, uma arquitetura hostil, mas, ao contrário, o portão aberto dá 

a ver o espaço museal que parece convidar quem passa em sua frente a entrar e 

não a recusar, tal como estabelece a Lei da Hospitalidade ou a hospitalidade 

incondicional (DERRIDA, 2003). 

Figura 10 [descrição]:  

Portão do Museu de Arte do Rio completamente aberto. Há também guardas 

municipais em frente.  

                         Figura 10 – MAR de portas abertas 

 

Fonte: Acervo pessoal (2019) 
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 Além das regras estabelecidas pela instituição sobre o que é ou não permitido 

realizar no espaço expressas na bilheteria que reforça a discussão sobre a 

condicionalidade da hospitalidade expressar um ato hostil, pois deveria-se aceitar o 

outro como ser absoluto (DERRIDA, 2003), quando o turista visita o museu precisa 

pagar ingresso36 para entrar. 

  Godoy (2017b) compreende a cobrança de ingressos como uma condição 

para que o turista visite o espaço museal, o que se revelaria, nesse sentido, como 

um ato de hostilidade. Para Derrida (2003) a exigência de uma contrapartida se 

configura como uma violência para com o estrangeiro que necessita de acolhimento. 

Negar a hospitalidade seria o mesmo que negar o ser humano em sua existência 

fundamental. 

 Para Gotman (2009) quando se exige uma contrapartida financeira, as 

relações são modificadas, o comercial substitui a dádiva e o dinheiro passa a mediar 

as relações entre os sujeitos. Por meio da tese da autora, poderia se perceber que o 

dinheiro (objetificado pelo valor do ingresso) representa o terceiro elemento na 

relação entre turista e museu, que “[...] que serve ao mesmo tempo como regulador 

mas também como escapatória” (GOTMAN, 2009, p. 7). 

 No pátio do MAR se encontram bancos para descanso, onde em todas as 

minhas passagens pela instituição, crianças descasam. Esta imagem demonstra o 

modo como o Museu acolhe seus visitantes, proporcionando-lhes assentos para que 

descansem do percurso realizado nas exposições e, também, contemplem a vista da 

instituição. A preocupação do museu para com seu público, de acordo com Godoy 

(2017b), “[...] revela muito sobre os sentidos da hospitalidade em museus, na 

medida em que „a relação museu-visitante se estabelece diante da percepção do 

próprio visitante sobre a eficiência que a instituição tem de acolhê-lo‟” (LEITE; 

CARVALHO; GODOY, 2015, p. 10).  

Figura 11 [descrição] 

 Crianças deitadas no banco localizado no pilotis do Museu conversando e ao 

lado direito, dois adultos olhando para frente. Ao lado, a programação do MAR de 

música. 

                                                             
36

 Exceto nas terças-feiras, dia da semana em que o museu é gratuito. 
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Figura 11 – O MAR das crianças 

 

Fonte: Acervo pessoal (2019) 

 Além disso, o pátio da instituição conta também com inscrições gravadas nas 

pedras portuguesas do chão do pilotis. A intervenção artística foi realizada pelo 

artista Jaime Lauriano que gravou os nomes das etnias africanas escravizadas em 

solo brasileiro. Isto demonstra que o museu compreende seu papel como “lugar de 

memória” e não busca silenciar a origem africana da região. Reconhecer o problema 

da escravidão no Brasil e evocar discussões a respeito para este crime não se 

repita, faz com que se responsabilize pelo público de matriz africana, buscando 

estabelecer diálogos que promova a paz e o bem (LÉVINAS, 2005).  

Figura 12 [descrição] 

Pedras portuguesas com a inscrição “Luanda”. 
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Figura 12 - Luanda 

. 

Fonte: Acervo pessoal (2019) 

5.2.2 Exposições de arte: as narrativas do MAR 

        Os museus devem ser considerados como espaços singulares, portanto, se faz 

necessário reconhecer suas peculiaridades e suas diversas tipologias. Ao discutir 

sobre os museus de arte, em geral, há no senso comum, o imaginário de que esses 

espaços são restritos ao público escolarizado. Esse discurso foi perpetuado, 

inclusive, por sociólogos como Darbel e Bourdieu (2007) que em seus estudos 

atribuíram como condição ao visitante de museus de arte, ser dotado de capital 

cultural, ocasionando o afastamento de certos públicos, construindo assim, uma 

relação de hostilidade. 

Entretanto, a hostilidade no MAR parece ser posta de lado quando em suas 

exposições de arte são observadas a voz dos moradores das comunidades do 

entorno que trazem questionamentos a respeito da violência na cidade do Rio de 

Janeiro, por exemplo. Exposições como a do “O Rio do Samba: resistência e 
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reinvenção” apresentam debate sobre o negro, as favelas cariocas e o samba como 

forma de resistência da negritude. Exposições fotográficas também retratam as 

favelas e o negro no cenário carioca, não contemplando somente o discurso branco 

e da elite em seu espaço, o que aproxima os mais diversos tipos de público. 

 A exposição “Mulheres na coleção do MAR” valoriza também o trabalho 

artístico feminino e alça a voz de mulheres artísticas. Em uma de minhas visitas a 

exposição, enquanto estava observando e sentada em um dos bancos para 

descanso na exposição, vi e ouvi duas meninas, uma puxava a outra para ver um 

quadro e dizia: “você precisa ver esse quadro! É uma mulher negra e se parece com 

você”. As duas passaram minutos conversando em frente ao quadro, pois se 

identificaram e se sentiram representadas. 

Figura 13 [descrição] 

No registro, metade do corpo de uma mulher negra que aprecia uma obra da 

coleção Mulheres no MAR. 

Figura 13 – Mulheres nas exposições do MAR  

 

                                     Fonte: Acervo pessoal (2019) 
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A instalação “Morrinho” também chamou minha atenção e a dos turistas que 

passeavam pelo pátio do museu. Localizada no pilotis do MAR desde a inauguração 

do museu, a instalação faz parte do projeto Morrinho, que, de acordo com Godoy e 

Luna (2018) foi iniciado na Favela Pereira da Silva,  na Zona Sul do Rio de Janeiro. 

A obra - iniciada por Cirlan Oliveira, hoje conta com a colaboração de vários outros 

artistas - consiste em uma favela em miniatura, construída com mini tijolos e 

materiais recicláveis. Em cada tijolo, uma mensagem sobre as favelas cariocas, a 

desigualdade social e a violência urbana. 

Figura 14 [descrição] 

Na foto, miniatura de tijolos, um deles pintado de verde com as inscrições 

“Paz, justiça e liberdade para todas as favelas do mundo. Cirlan Oliveira”.  

Figura 14 – Exposição Morrinhos 

 

Fonte: Acervo pessoal (2018) 

O museu poderia ter adotado uma postura de não tomar as questões da 

negritude, da mulher e da favela como diálogos para desenvolver em seu espaço. 
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Embora sejam questões importantes e vitais, em tempos de crise político-social no 

Brasil, se colocar como responsável por estabelecer esses diálogos pode ser 

processo complexo, entretanto, hospitaleiro. Assim, o museu não se coloca como 

uma instituição passiva, mas sim, a que opta pela provocação para a construção de 

um mundo outro. 

A passividade pura que precede a liberdade é responsabilidade. Mas a 
responsabilidade que não deve nada à minha liberdade é minha 
responsabilidade pela liberdade dos outros. Lá onde eu teria podido 
permanecer como espectador, eu sou responsável, em outros termos, tomo 
a palavra (LÉVINAS, 2009, p. 77). 

 

5.2.3 O mar conduz o olhar do turista ou o público vê o que quer ver? 

        Circulando pelo mirante do museu encontro várias vezes o muro com a 

intervenção do artista VHills que me inspirou na realização deste trabalho. Em todas 

as minhas visitas, vejo que as pessoas quase não o observam o mural. É possível 

que o MAR tenha alguma responsabilidade sobre isso, pois não há nenhuma 

explicação sobre a intervenção. Os visitantes, quase sempre, se localizam, virados 

de costas para o muro, para captar o melhor ângulo e enquadramento que 

contemple a Baía de Guanabara e o Museu do Amanhã.  

Figura 15 [descrição] 

 Na foto o mural do artista Vhills isolado enquanto do lado esquerdo, turistas 

fotografam e observam o Museu do Amanhã e a Baía de Guanabara. 
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Figura 15 – Mirante da Escola do Olhar 

 

Fonte: Acervo pessoal (2018) 

Observei que as janelas do espaço em que se localiza o mirante, como 

demonstra a figura 16, são estreitas, fazendo com que o olhar do turista fique 

condicionado à sua frente. Contudo, não se pode afirmar que esta tenha sido a 

intenção do museu.  

Figura 16 [descrição] 

Persianas do MAR entre abertas. Vista parcial do entorno: à direita um prédio 

coral com escadas e algumas pichações, do lado esquerdo casas e comércios 

antigos.  
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Figura 16 – Nas frestas do MAR 

 

Fonte: Acervo pessoal (2018) 

Embora o MAR promova boas discussões a respeito das desigualdades 

sociais, das comunidades, resistência negra e de elementos da cultura africana, o 

museu pode condicionar o olhar do turista apenas para a vista do moderno. Não 

basta, pois, a obra estar no museu, estar por estar nada significa. É preciso integrá-

la e suscitar uma narrativa que apresente a memória do processo de restruturação 

urbana do Porto Maravilha, apontar inclusive, seus pontos de controvérsia e 

hostilidade para com a comunidade local. 

5.2.4 Um MAR de hospitalidade? 

 Pensar a hospitalidade a partir da lógica do encontro marcado pelo 

acolhimento do “outro” é o ponto de partida para buscar compreender a instituição 

museológica como um espaço de hospitalidade. Baptista (2002) apoia seu 

argumento em Lévinas (2005) para afirmar a hospitalidade com uma dimensão ética; 

quando a consciência do individuo se disponibiliza em atender às demandas do 

outro, acolhendo a “realidade fora de si” (BAPTISTA, 2002, p. 158). 
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 Os lugares de hospitalidade são, pois, espaços de responsabilidade, de 

abertura para com o outro, de presença, bondade e identidade. Estes lugares 

evocam a consciência de “[...] um destino comum e o sentido de responsabilidade 

que motiva a ação solidária” (BAPTISTA, 2002, p. 158). 

 No Museu de Arte do Rio se nota que sua abertura ao outro se faz por meio 

da simbologia do “portão aberto”, o que significa que a instituição está de braços 

abertos ao visitante, qualquer que seja ele. É verdade que, como visto nas imagens 

e na descrição do campo, o museu abre suas portas, a todos e todas, sem 

questionar de onde vieram ou pedir identificação. Para Derrida (2003), isso consiste 

em um pré-requisito básico e um dever moral, pois  

[...] A hospitalidade pura ou incondicional, a hospitalidade em si, abre-se ou 
está aberta previamente para alguém que não é esperado nem convidado, 
para quem quer que chegue como um visitante absolutamente estranho, 
como um recém-chegado, não identificável e imprevisível, em suma, 
totalmente outro. (DERRIDA, 2003, p. 15) 

Entretanto, o Museu estabelece condições para que o visitante permaneça 

em seu espaço. Como salienta Godoy (2017), os museus guardam em seu 

nascedouro o receio sobre o “estrangeiro”, que representa o inimigo, que pode 

ameaçar o acervo museológico. O estabelecimento de regras pressupõe percepção 

de hostilidade em relação ao espaço, porém, assim como argumenta autora, o modo 

como se apresentam essas condições é fator determinante para o estabelecimento 

da relação e para que o turista compreenda a razão pela qual foram estabelecidas 

as regras.  

Sendo assim, o MAR apresenta em seu site suas regras e os motivos pelos 

quais cada uma das condições foi estabelecida, indicando que estas servem para 

proteger o acervo museológico. Para Baptista (2008) “acolher alguém de forma 

hospitaleira significa abrir o espaço próprio sem reservas ou desconfianças”. Desse 

modo, talvez, o MAR possa buscar adotar formas presenciais de explicar o porque 

de cada regra, para minimizar os efeitos de negativos e não deixar transparecer 

qualquer tipo de desconfiança em relação ao turista. 

 Outro problema identificado no MAR foi a cobrança de ingressos. Nesse caso, 

se deve considerar que o Museu utiliza a verba da venda dos ingressos para auxiliar 

na sua manutenção. Para Baptista (2008, p. 7) o lugar de hospitalidade se molda a 
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partir de uma “relação de partilha”, o MAR partilha seu espaço gratuitamente em 

dias específicos e oferece descontos nos ingressos como visto no capítulo 3. Essa 

parece, ainda que controversa, uma maneira de solucionar este problema, 

proporcionando acesso a todos os públicos: turistas e moradores, em dias 

específicos.  

Para Baptista (2002, p.161), os lugares de hospitalidade podem “[...] contribuir 

para melhorar a qualidade de vida das pessoas e tornar o mundo mais humano”. No 

que diz respeito ao MAR, a questão da ética, talvez tenha sido o ponto nevrálgico da 

sua existência. Tendo em vista que o museu nasce em uma região marcada por 

desrespeito ao lugar da comunidade e ao direito dos nativos, o museu tece sua 

narrativa expositiva e seus eventos baseados nas questões sociais mais latentes da 

Região Portuária.  

A hospitalidade para Baptista (2002) pode se manifestar de diversas formas 

por gestos, fala, pelas leis, mas no caso do MAR, se nota que as exposições e 

infraestrutura tecem tudo que foi discutido até aqui sobre hospitalidade. Evocar e dar 

espaço para a voz das minorias sociais em suas exposições. O MAR torna-se o 

lugar do encontro: o encontro do negro com suas raízes, o lugar dos indivíduos de 

comunidade com sua história, o lugar das mulheres que, a partir de uma exposição, 

são postas em evidência em um mundo machista.  

O MAR responde, por meio de palestras, festivais de música ou exposições, a 

algumas das muitas “interpelações incomodas” (BAPSTISTA, 2002, p. 163) 

daqueles que o visitam. O que se nota é que o MAR procura – e consegue! – se 

tornar um lugar da sensibilidade e da aproximação – em especial, da comunidade.  

A ideia de lugar de hospitalidade também pressupõe a oferta de conforto e 

alimento (BAPTISTA, 2008). No MAR, há a preocupação com o conforto do visitante, 

desde aquele que possui deficiência física até os turistas que podem se cansar com 

a exaustiva visita a Praça Mauá. O Museu conta com elevadores, bancos para 

descanso em todo o museu, banheiros acessíveis e bebedouros.  

De acordo com Baptista (2008), os lugares de hospitalidade pressupõem a 

oferta de acolhimento, refúgio, conforto e alimentação. Nesse sentido, o MAR 

oferece variação de cardápios e preços, além de fornecer bebedouros de água em 
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todos os seus pavilhões de exposição. É importante destacar que o Museu, desse 

modo, parece se preocupar em atender uma tipologia variada de público.  

 Ainda no que concerne à oferta de alimentação no espaço museológico, 

deve-se notar que nenhuma instituição museal oferece serviços de alimentação 

gratuita - a não ser água potável. Embora as noções de hospitalidade e comércio 

estejam em oposição nas teses que discutem a hospitalidade como fenômeno 

incondicional (DERRIDA, 2003), segundo Gotman (2009), um termo se associa ao 

outro. Nesse contexto, mesmo que se estabeleça uma relação comercial no quesito 

alimentação, muitos turistas podem considerar uma “atitude de hospitalidade” a 

proposta de o Museu de apresentar preços acessíveis a cada categoria de público. 

Esta percepção de acolhimento dependerá, inclusive, da forma pela qual o próprio 

serviço será prestado.  

De acordo com Baptista (2008, p. 10), “[...] a aventura da hospitalidade 

começa na ligação respeitosa e afectuosa [sic.] com o mundo habitado”. O que foi 

observado nas imagens é que o MAR procura estabelecer uma relação de respeito e 

responsabilidade com o seu redor e seus “hóspedes”.  

O Museu de Arte do Rio está no caminho para se tornar a referência de lugar 

de hospitalidade, algumas questões ainda são entraves para que esta instituição 

seja considerada hospitaleira pela perspectiva da ética em hospitalidade. No 

entanto, como argumenta Baptista (2008, p. 7) “[...] a verdadeira riqueza, ou 

identidade, dos lugares não está [...] na forma como são apropriados, percebidos, 

desfrutados, amados, e, sobretudo, partilhados”, logo, o papel do MAR é continuar 

partilhando com afeto e responsabilidade ética suas discussões e ampliando cada 

vez mais o acesso à instituição de modo a promover o acolhimento de todo e 

qualquer tipo de público.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com vistas a atender a demanda turística e midiática dos megaeventos 

esportivos – Copa do Mundo (2014) e Jogos Olímpicos (2016) -, a cidade do Rio de 

Janeiro passou por um processo de reestruturação urbana. Influenciado pelos 

benefícios propostos pelo capital, tal como a atratividade turística, o Rio de Janeiro 

que, almejava se tornar uma cidade global (MARICATO, 2008), excluiu as 

demandas endógenas dos processos decisórios, reconstruindo partes da cidade 

pautadas no apelo do marketing global e marginalizando a comunidade nativa por 

meio de um processo de gentrificação. 

O projeto de “recriação” das áreas centrais, sobretudo, da Região Portuária 

do Rio de Janeiro foi denominado Porto Maravilha e assinado pelo ex-prefeito 

Eduardo Paes em uma parceira municipal, estadual e federal. Durante este processo 

tentativas de invisibilizar os moradores das favelas foram identificadas. Moradores 

de comunidades nativas foram expulsos e desapropriados de suas casas, além da 

especulação mobiliária que encareceu a vida na região, fazendo com que os 

indivíduos deixassem suas casas e seguissem em direção a Zona Norte da cidade.  

Conforme aponta Ermínia Maricato (2008), pensando na cidade do Rio de 

Janeiro, na Região do Porto Maravilha e nas demais cidades que desejam tornar-se 

“globais” é preciso que um Plano Estratégico de reforma urbana não seja feito 

somente por urbanista. Além disso, Maricato (2008) traça recomendações que não 

foram seguidas pelo Projeto Porto Maravilha, como por exemplo, promover a 

visibilidade da cidade real em contraposição ao que deseja o marketing urbano e os 

interesses do capital. No projeto carioca, as favelas, parte integrante da cidade real, 

foram postas de lado. Além disso, não se deu visibilidade aos conflitos e aos 

processos de desapropriação das comunidades, como no caso do Morro da 

Providência.  

Tornar as cidades atrativas ao capital e turistificá-las com interesse de 

promover o consumo no território turístico – incluindo aqui o papel do Estado e dos 

agentes produtores do turismo (FRATUCCI, 2014) -, como o caso do Rio de Janeiro, 

demonstra um modo de encarar o turismo como mera atividade econômica, o que se 

revelou um perigo para a comunidade nativa. 
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 Nesse contexto, encontram-se os museus, lugares de memória 

(NORA,1993), instituições que preservam bens de importância cultural para uma 

sociedade, que narram histórias com fins não somente de lazer, mas também de 

educar a sociedade. Estes, por sua vez, também passaram por processo de 

turistificação.   

A relação entre turismo e museus não se delineou na contemporaneidade, 

ambos são considerados fenômenos sociais e datam seu início na Antiguidade. Com 

o advento das ferrovias e o início do Grand Tour, os museus passaram a ser uma 

das motivações principais dos filhos de nobres que buscavam sua distinção por meio 

do capital cultural (SALGUEIRO, 2002). 

 Na contemporaneidade o processo de turistificação dos museus se dá de 

modo controverso (GODOY, 2010; 2015). Embora existam algumas iniciativas de 

estudos a respeito das temáticas, programas incentivados por órgãos públicos para 

qualificar os espaços museológicos para o turismo e promover os museus como 

atrativos turísticos, o turismo ainda insiste em ignorar as peculiaridades e 

necessidades dos museus.  

É preciso compreender existem particularidades no processo de turistificação 

tanto dos museus como das cidades. No caso dos museus, é necessário que haja 

uma readequação das instituições tradicionais para o turismo assim como do turismo 

para com esses espaços (GODOY, 2010). E no que tange as instituições museais 

modernas, é necessário que haja uma preocupação com a educação bem como a 

fruição, além de atenção às formas como o turista é recebido nesse espaço, nem 

sempre hospitaleiro. 

Assim, no contexto de turistificação do espaço e dos museus, observou-se a 

criação do Museu de Arte do Rio (MAR) como um dos símbolos do Porto Maravilha. 

Nascido de uma proposta controversa e conflituosa e, a priori, utilizado como um 

elemento de estético para compor uma paisagem padronizada que vem a reboque 

de um processo de modernização que padroniza as metrópoles (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2015). 

Nesse sentido, interessou-se por analisar e identificar como se davam as 

relações entre turistas e museu, no contexto do MAR, identificando se este, mesmo 
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tendo emergido de uma proposta hostil para com a comunidade, poderia ser 

considerado um lugar de hospitalidade, isto é, um espaço em que se permita “[...] 

fazer do mundo uma casa para todos os seres humanos, sem exclusões” 

(BAPTISTA, 2002, p. 163). 

Desse modo, o presente estudo adotou como método de pesquisa a 

Antropologia Visual e se baseou nas teorias desenvolvidas por Cartier-Bresson 

(1952), Urry (2001), Jean Rouch e David e Judith MacDougall (2006) com objetivo 

de analisar os elementos visuais que, após identificados, possibilitassem 

compreender de que modo se dão as relações de hospitalidade ou hostilidade no 

Museu de Arte do Rio com os seus visitantes de categoria turística. 

No entanto, o método necessita de um substrato teórico para que o 

pesquisador possa interpretar seus dados. Por isso, buscou-se evidenciar, 

anteriormente às análises, o referencial teórico a respeito da temática da 

hospitalidade e hostilidade, pondo em destaque autores como Derrida (2003), 

Gotman (2003) e Lévinas (2005) que tratam do fenômeno da hospitalidade por meio 

de uma perspectiva ética, assim como Godoy (2017) ao abordar o tema em relação 

aos museus e suas controvérsias. Além disso, optou-se por discutir a teoria de 

Baptista (2002) para que se pudesse compreender o que se entende neste trabalho 

como lugar de hospitalidade.  

 A pesquisa que, contou com observação direta e participante e entrevistas 

informais com turistas, moradores do entorno e funcionários da instituição, foi 

realizada em sete dias alternados no MAR e em seu entorno nos meses de maio, 

agosto e novembro de 2018 e em junho e julho de 2019, com auxílio de um caderno 

de campo e duas câmeras – uma delas semiprofissional e a outra, de um 

smartphone.  

Toda a discussão teórica realizada no trabalho a respeito da turistificação e 

estetização do espaço puderam ser presenciadas em campo, sobretudo, nos 

arredores da instituição. O moderno e o desigual conflitam entre si, ao passo que, o 

olhar do turista é – ou deixar ser – conduzido pela estética da globalizada Praça 

Mauá.  
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Alguns moradores tornam-se ambulantes em frente aos novos atrativos da 

região portuária - o que inclui o MAR -, casas desocupadas com placas de “aluga-

se”, muros grafitados com frases de resistência e pedidos de socorro pela população 

às autoridades que insistem em “não ver a cidade”.   

Verificou-se que o MAR apresenta ações consideradas hostis para com o 

turista, entendendo este como o “estrangeiro” para Derrida (2003), isto é, “uma 

espécie de intruso, aquele que vem de fora, sem avisar” (GODOY, 2017, p. 274). O 

museu impõe regras para visitação, realizando, assim, um contrato que “imaginário” 

quando este aceita e compra o ingresso. A hospitalidade, como afirma o francês, é 

algo da ordem do incondicional que exclui qualquer tipo de condição. Deve-se, 

portanto, receber de braços abertos àqueles que solicitam acolhimento (DERRIDA, 

2003).  

Porém, como pondera Godoy (2017) essas instituições são responsáveis pela 

guarda de acervos fundamentais pelo seu valor artístico e pelo que representam 

para identidade e memória do povo carioca, então, o estabelecimento de regras é 

compreensível, o que não faz com que deixe de ser um ato que pode ser lido como 

hostilidade.   

O MAR impõe condições para permanência do turista em sua “casa”, mas 

entendendo os museus como instituições abertas ao público, esta deveria ser a casa 

de “todo mundo”. Em alguns casos, a cobrança de ingressos, o que pode tornar a 

relação menos “humana” e mais comercial (GOTMAN, 2003), evidencia outro 

caminho para hostilidade.  

 O lugar de hospitalidade surge no MAR a partir duas perspectivas: seus 

serviços e infraestrutura (evidenciados no capítulo 3) e exposições. Quanto aos 

serviços observou-se que o Museu é acessível fisicamente – com infraestrutura para 

pessoas com mobilidade reduzida, maquetes táteis e bancos para descanso em 

todos os ambientes – e psicologicamente – por meio de políticas de gratuidades e 

meia-entrada -, possui serviços de alimentação acessíveis a todos os tipos de 

público e possui informações em três idiomas (português, inglês e espanhol), o que 

possibilita a orientação do visitante no espaço.  



170 
 

O cerne da discussão sobre hospitalidade na instituição talvez esteja, acima 

de tudo, relacionada às suas exposições. O MAR entende seu papel social e não se 

põe em posição de passividade com relação às questões das demandas sociais que 

habitam seu entorno. As exposições propõem uma reflexividade a respeito de 

problemas como machismo, racismo e a desigualdade social. O Museu se coloca 

como um responsável pelo “outro” – aqui identificado como moradores e grupos de 

matrizes africanas que sofrem com a reestruturação urbanística do espaço e o 

turista.  

O MAR propõe uma narrativa que dá a ver as disputas que emergem no 

território carioca, em especial, na Praça Mauá ao mesmo tempo em que recebe o 

turista em um espaço lúdico, com toda a infraestrutura necessária e o apresenta a 

identidade dos povos originários da região portuária. O Museu por meio das 

discussões que trava com a sociedade e o turismo propõe o mundo como um lugar 

mais humano (BAPTISTA, 2002).  

Contudo, o MAR apresenta indícios de hospitalidade, no entanto, não se 

pode, ainda, tratar este Museu como um lugar de hospitalidade devido aos 

problemas evidenciados aqui, como: a cobrança de ingresso para visitação, a oferta 

comercial de alimentação e a imposição de regras ao visitante. Sendo a 

hospitalidade uma abertura generosa ao outro em acolhimento sem restrições, o 

MAR, precisa avançar no entendimento a respeito da hospitalidade para o turismo. 

Espera-se que a partir deste trabalho, novas pesquisas possam se aliar aos 

estudos sobre Turismo, Museus, Hospitalidade, e Antropologia Visual, como um dos 

métodos de análise da imagem, ainda pouco explorado na área, sobretudo, no Brasil 

(GODOY, LEITE, 2019). Além disso, pretendeu-se oferecer contribuição crítica para 

o campo da hospitalidade, em especial, no que se refere às discussões que 

envolvam o patrimônio cultural e os museus.  
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