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[...] As imagens fotográficas organizam nossas expectativas ou 

nossos devaneios sobre lugares 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) 

 

 



 
 

RESUMO 

 

O Rio de Janeiro esteve na mídia nacional e internacional por sediar os Jogos 
Olímpicos Rio 2016. Nesse período, o Museu Histórico Nacional (MHN) foi 
integrado à proposta da Prefeitura do Rio de criação do Boulevard Olímpico, 
que contemplou diversas atividades culturais, uma delas chamada “Casas dos 
Países”. Sabendo que o MHN abrigou a Casa México e bateu recordes de 
visitações nesse período, buscou-se investigar esse público, que incluiu 
turistas, recebidos por essa instituição. Assim, o presente trabalho baseou-se 
em estudos e autores dos campos da Hospitalidade, do Turismo e da 
Museologia, e procurou, por meio da utilização da metodologia da análise da 
imagem, identificar elementos que remetessem à hospitalidade ou à 
inospitalidade no Museu, presentes em registros fotográficos feitos pelos 
próprios turistas. Os resultados apontam os indícios que puderam ser 
encontrados no Museu Histórico Nacional. 

 

Palavras chave: Museus. Hospitalidade. Turismo. Museu Histórico Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

El Rio de Janeiro estuvo en los medios de comunicación nacionales e 
internacionales por ser sede de los Juegos Olímpicos Rio 2016.  En este 
período, el Museo Historico Nacional (MHN) se integró a la propuesta del 
ayuntamiento de la ciudad de Río de criación del Boulevard Olímpico, que 
incluyó una serie de actividades culturales, una de ellas llamada “Casas de los 
Países”. Sabiendo que el MHN recibió la Casa México y batió récord de visitas 
en este período, se buscó investigar al publico, que incluyó turistas, recibidos 
por esta institución. Así, el presente trabajo se basó en estudios y autores de 
los campos de la Hospitalidad, Turismo y de la Museología, y buscó, a través 
de la metodologia de analisis de la imagén, identificar elementos que 
remetiesen a la hospitalidad o inhospitalidad en el Museo, presentes en los 
registros fotográficos hechos por los propios turistas. Los resultados apuntan 
indícios que pudieron ser encontrados en el Museo Historico Nacional. 

 

Palabras clave: Museos. Hospitalidad. Turismo. Museo Historico Nacional. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil ganhou grande projeção no cenário do turismo mundial após 

sediar a Copa do Mundo de 2014. Com os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 

2016, sediados pelo Rio de Janeiro, a cidade ganhou ainda mais destaque na 

mídia nacional e internacional aumentando seu número de visitações turísticas. 

Nesse contexto, encontram-se os museus, instituições culturais 

frequentemente vinculadas à oferta dos destinos turísticos. No período dos 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos, notou-se que as instituições museológicas 

criaram uma programação especial para atender ao público turista. Alguns 

museus ganharam destaque ao terem programações especiais, como no caso 

do Museu Histórico Nacional (MHN), que recebeu uma das chamadas “Casa 

dos países”, integradas ao Boulevard Olímpico.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), o Museu 

Histórico Nacional, que abrigou a Casa México, obteve de 5 a 21 de agosto 

mais de 17 mil visitantes. Este número representa um recorde de público para 

o museu, que, em 2015, recebeu cerca de 7.500 visitantes/mês. No entanto, 

sabe-se que este quantitativo não contabiliza em separado os turistas, sendo 

todos agrupados na categoria “visitantes espontâneos”, exceto crianças 

menores de 5 anos. Portanto, não se pode precisar a quantidade de turistas 

que o Museu recebeu, mas pode-se inferir que, em razão do megaevento 

esportivo, o MHN também recebeu público vasto de turistas.  

Nota-se um crescente desenvolvimento do turismo cultural em museus, 

pois, além das tradicionais visitas aos produtos turísticos como praias, 

shoppings centers e bares, turistas diversos também visitam museus e centros 

culturais durante suas viagens. De acordo com a pesquisa realizada pelo 

projeto “Turismo e Museus: controvérsias, possibilidades e necessidades da 

turistificação e da qualificação dos museus para o turismo”, pertencente ao 

Grupo de Pesquisa Turismo, Cultura e Sociedade (T-Cult/UFF) e coordenado 

pela Prof.ª Dr.ª Karla Estelita Godoy – também orientadora desta monografia –, 

em 2011, foi verificado que 61,5% do público de 11 museus pesquisados1 no 

                                                             
1
 Foram pesquisados 11 museus, tais como: Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Cabo Frio), 

Museu de Arqueologia / Socioambiental de Itaipu (Niterói), Museu Casa da Hera (Vassouras), 
Museu Forte Defensor Perpétuo (Paraty), Museu Histórico Nacional, Museu Nacional de Belas 
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Estado do Rio de Janeiro era formado por turistas. Contudo, cabe ressaltar que 

o projeto considerou como pertencente à categoria turista o visitante que não 

reside na mesma cidade em que o museu pesquisado se localiza e, portanto, 

aqueles que estivessem visitando o local por um período inferior a um ano.  

Sabe-se que esse público “turista” necessita de opções de serviços que 

vão além dos oferecidos normalmente pelos museus, dentre eles podendo-se 

citar a visita guiada, monitorada, ou mesmo mediada, e a recepção bilíngue. 

Essas e outras medidas para bem receber os turistas (GODOY, 2010) são 

recomendadas pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM). No entanto, 

muitos museus brasileiros não dispõem desses serviços, e um dos fatores que 

explica essa ausência é o fato de não se pensar o turista como uma categoria 

em especial dentro dessas instituições, que consideram todo público 

espontâneo que visita as exposições apenas como “visitante”. Portanto, deve-

se preocupar se essas instituições se dão conta do perfil de público que estão 

recebendo.  

Para analisar o modo que os museus do Rio de Janeiro recebem e/ou 

“acolhem” o público turista, o presente trabalho tratou das diversas categorias 

da hospitalidade – formais ou não –, considerando a hospitalidade 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, entende-

se que a hospitalidade pode acontecer em diversos contextos e observa-se 

que, na relação com os museus, esta se dá em um âmbito público/profissional.  

Os estudos que relacionam hospitalidade e turismo têm crescido 

consideravelmente. Nesse sentido, deve-se salientar a iniciativa do IBRAM ao 

produzir um caderno intitulado “Museus e Turismo: Estratégias de Cooperação” 

(2014) em que, ainda que brevemente, falou-se em um capítulo sobre 

hospitalidade nas instituições museológicas. 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, podendo-se 

                                                                                                                                                                                   
Artes, Museu da República, Museu Villa-Lobos, Museu Casa de Benjamin Constant e Museu 
da Chácara do Céu, onde as últimas instituições citadas estão localizadas na cidade do Rio de 
Janeiro.  
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citar pesquisas quantitativas com turistas, entrevistas semiestruturadas com 

funcionários dos museus, observação direta, entre outras. Todavia, existem 

métodos inexplorados para identificar as formas de hospitalidade nos mais 

diversos espaços apropriados pelo turismo, uma delas é a análise da imagem, 

metodologia utilizada nesse trabalho. 

Assim, considera-se a hospitalidade em museus como atos que devem 

acontecer de forma natural, e entende-se o espaço museal como espaço 

público e, portanto, mesmo que nele haja trocas comerciais não há 

necessidade de uma encenação comercial. Nesse contexto, perguntou-se 

como questão norteadora desse estudo: como os aspectos de hospitalidade ou 

inospitalidade do Museu Histórico Nacional podem ser identificados por meio 

de mensagens visuais captadas por turistas em suas fotografias durante uma 

visitação turística?  

Contudo, o objetivo geral desse trabalho foi identificar, nos registros 

fotográficos de turistas selecionados, elementos que remetam à hospitalidade 

ou inospitalidade no espaço museal. Para alcançar tal objetivo, foram definidos 

quatro objetivos específicos: conceituar a hospitalidade e a inospitalidade, 

relacionando suas aplicações com o turismo e museus, baseando-se na 

literatura específica da área, em especial nos autores Conrad Lashley (2004), 

Lucio Grinover (2002) e Luiz Octávio de Lima Camargo (2005); mapear as 

relações de hospitalidade existentes no espaço museal e as controvérsias 

existentes na relação turismo museus e hospitalidade; descrever a metodologia 

de análise da imagem, adotada na pesquisa; analisar os elementos de 

hospitalidade ou inospitalidade do museu selecionado por meio de imagens 

captadas por turistas.  

Desse modo, este trabalho analisou a relação de hospitalidade existente 

nos museus, baseada no olhar do turista refletido em suas fotografias 

capturadas durante visitas a esses espaços. Sabendo que não existem 

pesquisas voltadas para a hospitalidade em museus que utilizem essa 

metodologia, este trabalho se justifica por trazer novas contribuições à 

academia e somar resultados ao projeto Turismo, Museus e Hospitalidade 

(2014) que funciona como uma vertente do projeto “Turismo e Museus”, do 

Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Turismo e Museus, do qual a autora 
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desse trabalho participou como voluntária (2014), e posteriormente se tornou 

bolsista de iniciação cientifica (Bolsa FAPERJ 2015/2016). Portanto, teve por 

base estudos teóricos, pesquisas de campo realizadas pelo grupo de 

pesquisas, além de afinidade com a temática estudada ao longo da graduação,  

nas disciplinas Estudos Antropológicos do Turismo, Turismo e Hospitalidade, 

Museologia Aplicada ao Turismo, Turismo e Apreciação Estética e Turismo e 

Cinema, quando originou-se o interesse e escopo necessário para a criação da 

presente monografia. 

 Supôs-se que o olhar do turista é influenciado pelo sentimento de boa 

acolhida ou, seu reverso, de hostilidade. A percepção do turista se reflete em 

suas fotografias, nos enquadramentos escolhidos, na decisão de mostrar ou 

ocultar detalhes. A hospitalidade ou inospitalidade transparece nos registros 

fotográficos e, mesmo que inconscientemente, o turista opta por mostrar o que 

de mais positivo tem o museu para guardar como lembrança de sua viagem ou, 

no caso da inospitalidade, o registro pode tornar-se a base de possíveis 

reclamações no ambiente virtual. 

Por meio da metodologia da análise da imagem pôde-se conhecer a 

“representação” do que os turistas consideram hospitaleiro ou inóspito, fugindo, 

assim, da padronização e do senso comum que podem ser símbolos da 

hospitalidade. Buscou-se, ao utilizar esse método, identificar, além dos modos 

convencionais em que a hospitalidade se dá nos serviços prestados pelos 

museus aos turistas, maneiras informais que, em muitos casos, são melhor 

percebidos pelo turista.  

A pesquisa de campo foi aplicada com turistas nacionais e estrangeiros, 

selecionados aleatoriamente na fila de entrada do Museu Histórico Nacional, 

localizado do Rio de Janeiro. Os turistas selecionados receberam uma breve 

explicação dos objetivos da pesquisa e, ao final, receberam um cartão com a 

indicação de uma “hashtag” oficial da pesquisa e do número do whastapp, para 

onde poderiam enviar suas fotografias. Assim, o pesquisado tirou fotos no 

museu, atentando sempre para os aspectos que lhe são hospitaleiros ou 

inóspitos, e “postou” as fotos suas redes sociais com a hashtag ou enviou por 

mensagem. Desse modo, a pesquisa foi aplicada durante os três últimos dias 

dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e respondida por 10 turistas.  
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No que se refere ao desenvolvimento, este trabalho está estruturado em 

quatro capítulos. O primeiro apresentará os conceitos de hospitalidade e 

inospitalidade, indicando suas aplicações nos campos do turismo e da 

museologia; o segundo aborda as relações de hospitalidade nos espaços 

museais, apontando as controvérsias existentes na relação entre turismo, 

museus e hospitalidade; o terceiro apresenta o objeto de estudo, o Museu 

Histórico Nacional; e, por fim, o quarto, trata da metodologia de pesquisa 

utilizada e apresenta a análise dos resultados obtidos em campo. 
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1 HOSPITALIDADE E INOSPITALIDADE: CONCEITOS E APLICAÇÕES 

 

Ora relacionada às praticas hotelarias, ora uma dádiva. A hospitalidade 

tem sido frequentemente vinculada, no senso comum, a um mero conjunto de 

trocas comerciais que envolvem essencialmente serviços como hospedar e 

alimentar. No entanto, os estudos sobre este fenômeno social devem ser mais 

amplos e complexos que esse consenso tradicional (GRINOVER, 2002). Nota-

se que discutir sobre hospitalidade não é uma atividade recente, dado que este 

fenômeno transcende o campo do turismo, passando por planos filosóficos, 

antropológicos, pedagógicos e, originalmente, religiosos – em que as noções 

de hospitalidade eram e, ainda são consideradas como princípios básicos 

(CAMARGO, 2002).  

Observa-se, contudo, que a hospitalidade se configura como um campo 

do saber inter e multidisciplinar estudado sob a perspectiva de diversas aéreas. 

Assim, no decorrer deste capítulo serão discutidas as principais abordagens 

conceito teóricas de vertentes que colaboram para a compreensão da 

hospitalidade, seus aspectos e elementos, oferecendo o aporte necessário 

para analisar como deveria ser um espaço museológico hospitaleiro e 

acolhedor. 

O conceito de hospitalidade não é algo novo. A primeira menção ao 

termo foi utilizada na Europa, no início do século XIII, em que foi empregado 

com o sentido de oferecer acolhida ao próximo. A hospitalidade nesse período 

estava relacionada à espiritualidade e aos preceitos da Igreja e, segundo 

Grinover (2002, p.27) “[...] designava a hospedagem gratuita e a atitude 

caridosa oferecidas aos indigentes e dos viajantes acolhidos nos conventos, 

hospícios e hospitais”. 

Nota-se que a origem da hospitalidade esteve ligada às ordens 

religiosas e “suas leis”. Essa relação sempre foi estreita e, portanto, ser 

hospitaleiro sempre foi um indício de bondade e tratado como principio básico 
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de várias religiões (Camargo, 2002). Assim, os mosteiros eram os espaços que 

mais recebiam forasteiros que precisavam de abrigo. Contudo, cabe ressaltar 

que, considerando a relação hospitalidade e religiosidade, o ato de receber, 

alimentar e hospedar o próximo, naquele período não exigia qualquer 

contrapartida do hóspede. Tratava-se apenas de ser um indivíduo bondoso 

assim como pregavam as Igrejas. (DIAS, 2002).  

De acordo com os estudos desenvolvidos por Dias (2002) observa-se a 

estabilidade do significado da palavra “hospitalidade” ao longo dos anos, que 

designa “[...] ato de acolher, hospedar; recepção; tratamento afável, cortês, 

amabilidade; gentileza”. Os indivíduos acolhidos pelo anfitrião, isto é, quem 

recebe, que nos primeiros registros históricos eram chamados de forasteiros 

porque eram sempre os viajantes que vinham de longe, são chamados de 

hóspedes. Desse modo, para autora, hóspedes são “aqueles que são 

recebidos com hospitalidade”.  

Para consolidar a definição de hospitalidade e pensando no turismo, 

observa-se a contribuição de Grinover (2002, p.26) que pensa a hospitalidade 

como “[...] fundamentalmente o ato de acolher e prestar serviços a alguém que 

por qualquer motivo esteja fora de seu local de domicílio”. O autor argumenta 

que a essa noção resulta da relação de entre duas ou mais pessoas, sendo 

uma na condição de hóspede e outra como quem recebe. 

Na medida  que os estudos sobre hospitalidade avançam, nota-se de 

maneira recorrente, o uso do termo hostilidade e mais adiante, inospitalidade 

(CAMARGO, 2005). A hostilidade é o contrário da hospitalidade e, portanto, 

pode ser entendida como um conjunto de ações que contribuem para um 

encontro inóspito, desagradável. De acordo com Camargo (2008), o 

desrespeito e o descumprimento das leis não escritas da hospitalidade, geram 

um encontro hostil.  

[...] se, ao visitar um amigo, alguém se sente menosprezado 
ou, se, ao adentrar uma cidade numa viagem turística, ele não 
encontra uma sinalização que lhe permita chegar com 
facilidade ao destino, a hostilidade que se experimenta 
simplesmente traduz-se em desejo de não voltar mais, o que é 
menos grave, e em participação no núcleo dos hostis ao 
anfitrião, o que é mais grave (CAMARGO, 2008, p.7).  
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 As leis não escritas da hospitalidade regem um encontro hospitaleiro, 

são constituídas, por vezes, culturalmente e, ao contrário das leis que 

compõem as constituições dos países, são intrínsecas aos indivíduos. O ato de 

oferecer um copo de água ou uma xícara de café ao visitante que chega é uma 

dádiva e, portanto, uma lei não escrita.  

Para Camargo (2005), a hospitalidade é constituída por seis leis não 

escritas, tais como: 1ª) a hospitalidade começa com uma dádiva, isto é, o ato 

que oferecer acolhida, alimento ou entretenimento a qualquer individuo sem 

exigir contrapartidas, criando assim, um vínculo social; 2ª) A dádiva implica em 

um sacrifício, sacrificar algo que se tem – seja de caráter monetário ou não - 

em favor do bem estar do hóspede. O sacrifício “é um componente essencial 

da hospitalidade” (CAMARGO, 2005, p.20,); 3ª) Toda dádiva traz implícito 

algum interesse, nem sempre esse interesse relaciona-se com receber algo em 

troca, como retribuições monetárias, mas em muitas situações consiste em um 

ato nobre, de ajudar ao próximo. Ainda que esperar uma retribuição não faça 

nenhum anfitrião deixar de ser hospitaleiro; 4ª) O dom deve ser recebido e 

aceito, não aceitar a dádiva desencadeia um processo inospitaleiro, reverso a 

hospitalidade, que pode gerar uma situação hostil; 5ª) Receber implica em 

aceitar uma situação de inferioridade diante do doador, quem recebe a dádiva 

está sempre em posição de inferioridade a quem a doou, portanto, deve 

recebê-la com gratidão e assumir seu débito com seu anfitrião; E 6ª) Quem 

recebe deve retribuir, a retribuição é o ato de “restaurar a dádiva” (CAMARGO, 

2005, p. 23) e mostrar gratidão ao doador. 

Para compreender as noções sobre hospitalidade deve-se discutir os 

primeiros conceitos relacionados à temática. Neste contexto, observam-se 

contribuições no campo filosófico pelo autor e filósofo Emanuel Kant que trata a 

hospitalidade como uma questão condicional, tendo em vista a questão 

territorial e o estrangeiro (SOGAYAR; REJOWSKI, 2011). 

Ao contrário da teoria de Kant, Jacques Derrida, filósofo francês, discute 

a hospitalidade como algo incondicional, em que o estrangeiro, 

independentemente de sua origem, deve ser acolhido sem condições, aceito 

sem regras e sem julgamentos, pois “o outro” é um semelhante, que necessita 

de acolhimento. Embora a hospitalidade incondicional seja desejada por todos 
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os povos, Derrida acredita também que esta pode ser utópica (SOGAYAR; 

REJOSKI, 2011). 

Os estudos da hospitalidade dividem-se em duas principais escolas que 

tangenciam o pensamento em relação a este fenômeno: a francesa e a 

americana. A escola francesa possui sua base na filosofia, especialmente no 

trinômio “dar-receber-retribuir” estabelecido pelo autor Marcel Mauss, em 1924. 

Os autores franceses pensam a hospitalidade a partir de uma dádiva e esta, 

por sua vez, envolve relações sociais e não trocas financeiras. Enquanto a 

escola americana pensa a relação hóspede/anfitrião com base em trocas de 

caráter monetário. A hospitalidade se dá para os pensadores desta corrente em 

espaços como: hotéis e agências de turismo.  

Diante do conflito teórico estabelecido pelas duas escolas, estudiosos do 

Brasil e da Inglaterra, tais como: Conrad Lashley e Luiz Octávio de Lima 

Camargo, buscaram encontrar interseções no pensamento dessas correntes 

tão antagônicas à primeira vista, mas que se complementam. Desse modo, 

partindo dos aportes teóricos dessas escolas, surgem os conceitos necessários 

para compreender a relação de hospitalidade nos mais diversos espaços, 

incluindo os espaços museológicos.  

Os museus brasileiros, em sua maioria, são instituições públicas. No 

entanto, realizam trocas comerciais dentro de seu espaço, seja na bilheteria, na 

loja de souvenir ou no restaurante. Assim, faz-se necessário utilizar autores 

que façam uma intersecção entre as escolas e seus conceitos, de forma que 

estes não se excluam e sim, se complementem. 

Nesse sentido, antes de tratar neste capítulo sobre as aplicabilidades da 

hospitalidade nos seus vários domínios e categorias, deve-se entender como 

as universidades e organizações comerciais discutiam esse tema antes dos 

estudos de Conrad Lashley (2004) que buscou reunir tanto as premissas 

francesas quanto as americanas em uma só teoria.  

Segundo Lashley (2004, p.2), há algumas décadas, as universidades e 

organizações da Inglaterra utilizavam a palavra hospitalidade para designar um 

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

alimentos, bebidas e acomodações”. Esse conceito para o autor se refere à 
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indústria da hospitalidade e não, ao fenômeno social marcado por um encontro 

interpessoal e que, como visto anteriormente, pressupõe uma acolhida. No 

entanto, Lashley (2004) atribuiu o equívoco no emprego do termo às indústrias 

que assumiram a palavra hospitalidade para designar atividades de hotelaria e 

catering2. 

Os estudos do britânico esforçaram-se para superar a ideia da era pós-

industrial em que as práticas de hospitalidade eram vinculadas erroneamente à 

hotelaria. Para tanto, Lashley (2004, p.5) acredita que a hospitalidade 

contempla características como “mutualidade e troca” e “sentimentos de 

benevolência e altruísmo”. 

Conrad Lashley notou que muito se falava na academia sobre 

hospitalidade, não somente na área de turismo, como nas ciências sociais. 

Todavia, não havia um estudo que unificasse os conceitos de hospitalidade e 

permitisse o desenvolvimento de pesquisas aplicadas à temática. Assim, o 

autor notou que havia uma necessidade de estabelecer categorias de análise 

para estudar este fenômeno social. Desse modo, Lashley (2004) propôs 

estudos da oferta de hospitalidade baseados em domínios, isto é, cenários em 

que os atos de hospitalidade podem ocorrer. Estes, por sua vez, foram 

denominados e divididos por ele em: “social”, “privado” e “comercial”. 

O domínio social se refere aos encontros entre sujeitos desconhecidos 

em cenários como: as cidades e estabelecimentos públicos. A hospitalidade 

acontece no momento em esses indivíduos se encontram na posição de quem 

possui algo a dar e quem precisa receber, um anfitrião e hóspede. Em geral, 

esses encontros estão relacionados aos impactos sociais no momento da 

produção de alimentos, bebidas e acomodação.  

O domínio privado, um dos mais antigos a ser estudado, sugere a 

análise da hospitalidade oferecida no lar e, ao contrário do domínio social, 

pressupõe uma relação entre hóspede/anfitrião antes do encontro de 

“hospitalidade”, na medida em que se entende que só é convidado para 

participar das atividades do lar, indivíduos que possuem intimidade. Nas 

palavras de Lashley (2004, p.5), este domínio “[...] considera o âmbito das 

questões associadas à oferta da ‘trindade’ no lar, assim como leva em 

                                                             
2
 1. Restauração; 2.Serviços de alimentação nos hotéis; 3. Restaurantes.  
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consideração o impacto do relacionamento entre anfitrião e hóspede”. Desse 

modo, um encontro inospitaleiro entre quem recebe e quem é recebido pode 

gerar impactos negativos na relação dos envolvidos. 

Contudo, a hospitalidade comercial diz respeito aos atos de 

hospitalidade que possuem fundo financeiro quer seja no campo privado 

quanto no público, em geral, ocorrem em atividades relacionadas à 

acomodação, oferta de alimentos e bebidas e entretenimento. Nesse domínio é 

possível que o prestador de serviço (anfitrião) aja de forma hospitaleira apenas 

a fim de evitar reclamações, gerar o retorno do hóspede e para satisfazê-lo. Em 

troca recebe um valor monetário pelo serviço prestado, o que isenta o hóspede 

da lealdade e mutualidade, características que compõem a hospitalidade 

segundo o autor. 

Pode-se compreender que independentemente do espaço que se 

desenvolve, a hospitalidade começa com uma dádiva e, portanto, a noção de 

hospitalidade decorre de “[...] 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, 2005, p.17). Para 

Camargo (2005) existem leis a serem seguidas nos atos de hospitalidade, 

mesmo que estas não estejam “escritas”. De acordo com autor que se apoia na 

teoria de Marcel Mauss (1924), ser hospitaleiro começa com a dádiva que está 

atrelada ao anseio de acolher, alimentar e entreter alguém. 

Contudo, nota-se que a hospitalidade pode estar presente nos mais 

diversos espaços por meio das relações de troca entre anfitrião e hóspede. 

Essas trocas que permitem a acolhida, a alimentação, o entretenimento e a 

recepção são essenciais em qualquer espaço para romper as relações de 

hostilidade que perduram na contemporaneidade. Nota-se assim, que ser 

hospitaleiro não é uma característica restrita ao domínio privado, é possível 

extrapolar e aplicar as noções de hospitalidade em outros campos do 

conhecimento.  
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1.1 ASPECTOS E ELEMENTOS DA HOSPITALIDADE 

 

Sabe-se que a hospitalidade tem origem no encontro entre dois ou mais 

sujeitos, no acolhimento do outro com afeto ou na busca dos indivíduos por 

“calor humano ao receber um estranho” (CAMARGO, 2005, p.30). Assim, 

enquanto fenômeno social, a hospitalidade possui diversas facetas que não 

podem ser negligenciadas nessa discussão. Para Cruz (2002) podemos 

analisar esse fenômeno de acordo com seus aspectos socioculturais, 

profissionais, políticos e espaciais.  

 Pode-se encarar a hospitalidade como um fenômeno sociocultural, pois 

por meio desta são promovidos diversos encontros pautados no ato social de 

receber um visitante. Cruz (2002) afirma que não é sempre que o visitante é 

recebido de forma espontânea, isto é, o anfitrião não possui hospitabilidade. 

Esse termo criado por Lashley e Morrison se refere à qualidade de um 

indivíduo ser hospitaleiro genuinamente. 

 

[...] A hospitalidade pode ser entendida como uma 
característica fundamental, onipresente na vida humana e a 
hospitabilidade, em si, indicaria a disposição das pessoas de 
serem genuinamente hospitaleiras, sem qualquer expectativa 
de recompensa ou de reciprocidade (LASHLEY, 2015, p.72). 

 

 A hospitalidade pode ser entendida de acordo com seu aspecto 

profissional, como discutido anteriormente sobre o domínio comercial em que 

há prestação de serviços a hóspedes relacionados ao fornecimento de 

acomodações, alimentação ou entretenimento. No entanto, Cruz (2002) 

salienta alguns elementos peculiares dessa natureza. Assim, a hospitalidade 

profissional ou comercial envolve benefícios e aspectos tangíveis e intangíveis; 

promove interação entre serviço, prestador, consumidor e hóspede; oferece 

aos hóspedes elementos como segurança, conforto psicológico e fisiológico 

além de outros serviços já citados e que lhe são característicos; e por fim, pode 

ser lucrativo ou não. 
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  O aspecto político da hospitalidade diz respeito às políticas públicas 

(local, regional e nacional) ou privadas que promovem ações tendo em vista a 

transformação dos espaços em locais de maior qualidade para os residentes e, 

consequentemente, para os turistas, originando assim, lugares de 

hospitalidade. 

  E ainda sobre o aspecto da gestão, a hospitalidade poder ser encarada 

com uma natureza espacial indicando as diferentes dimensões do território que 

mostram que os indivíduos ocupam posições distintas. Como já salientou 

Camargo (2005) quem recebe a hospitalidade está em situação de inferioridade 

diante do doador. Ainda sobre a relação espacial, de territorialidade, cabe 

salientar que foi sobre esse aspecto que se referia às primeiras menções de 

Kant à hospitalidade quando propôs a hospitalidade condicional como caminho 

para a paz perpétua. 

Para além desses elementos já discutidos, destacam-se alguns dos 

símbolos mais comuns da hospitalidade através dos tempos. A palavra 

hospitalidade sempre esteve relacionada à oferta de hospedagem e 

alimentação para o estrangeiro. Nos contos religiosos ou nos registros mais 

antigos é a partir da oferta desses elementos que a hospitalidade se constitui. 

Nesse contexto, Dias (2002, p. 101) afirma que,  

 

Através dos tempos, a hospitalidade tem envolvido os atos de 
acolher estranhos ou estrangeiros, oferecendo – de acordo 
com as necessidades do viajante e as posses do anfitrião – ora 
leito, ora pão, ora alimento ou bebida, ou então o conjunto de 
todos os elementos. 

 

 Cabe ressaltar que a oferta de hospedagem não inclui apenas oferecer 

abrigo, uma cama e alimentação. Hospedar alguém pressupõe não só dar-lhe 

estadia e sim, protegê-lo, manter a sua integridade a salvo. O hóspede deve, 

acima de tudo, estar e sentir-se seguro. Abrir a casa, um estabelecimento ou 

receber em uma cidade alguém implica em zelar por sua segurança.    

Observa-se que a hospitalidade se dá em diversos espaços e cada um 

deles estabelece um aspecto, uma característica para hospitalidade. A partir do 

que foi discutido pode-se considerar como principais elementos que compõem 
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a hospitalidade são: cordialidade, dádiva, alimentação, hospedagem e 

segurança. No entanto, sabe-se que a hospitalidade é subjetiva, portanto, 

outros elementos podem ser percebidos.  

 

1.2 HOSPITALIDADE E SUAS APLICAÇÕES 

 

Sabendo que a hospitalidade é um campo multidisciplinar e objeto de 

pesquisas de diversas áreas do saber, pergunta-se por que não utilizar os 

fundamentos deste fenômeno para analisar a relação entre turismo e museus 

sob sua perspectiva? Desse modo, a seguir serão discorridas as duas 

abordagens teórico-metodológicas da hospitalidade que deram suporte para a 

construção da metodologia deste trabalho a ser discutida no capítulo 3. 

Para analisar a oferta de hospitalidade nos espaços, Camargo (2005) 

apresenta uma revisão dos domínios da hospitalidade criados por Lashley 

(2004), indicando os espaços e tempos em que a hospitalidade acontece e, 

avança nos estudos da escola britânica, pensando este fenômeno social no 

domínio virtual. Desse modo, são criados novos domínios da hospitalidade, são 

eles: doméstico, público, comercial e virtual.  

De acordo com Camargo (2005), o domínio doméstico trata da recepção, 

alimentação, entretenimento e hospedagem no âmbito do lar, assim, está 

estritamente relacionado à recepção de familiares e amigos.  Enquanto, no 

domínio público, os atos de hospitalidade acontecem em espaços sociais 

públicos em que há interação de pessoas tanto entre si quanto com o espaço. 

Observa-se também o domínio comercial, em que a hospitalidade se dá 

nos espaços comerciais que, em geral, são espaços privados que oferecem 

produtos e serviços em uma troca monetária. Sobre a noção de hospitalidade 

nesses espaços, Camargo (2008) discute a hospitalidade fake ou hospitalidade 

encenada. Desse modo, nota-se que especialmente em no âmbito comercial, o 

anfitrião pode não ser genuíno nos seus atos, buscando apenas uma 

encenação para satisfazer os clientes e garantir a retribuição do serviço 

prestado.  
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Contudo, Camargo (2005) apresenta a ideia de hospitalidade no espaço 

virtual e destacando que nos sites há uma relação de anfitrião (responsável 

pelo site) e hóspede (quem deseja ler o conteúdo ou participar das interações 

dos sites). Em tempos de relações virtuais e do crescimento do alcance da 

internet, a análise desse campo se mostra essencial na pesquisa em 

hospitalidade.  

Tendo em vista os domínios desenvolvidos por Camargo (2005), o autor 

cria uma matriz com interseções que contrapõem os tempos e espaços em que 

pode a hospitalidade se dá. Essa matriz consiste em um cruzamento dos 

conceitos dos domínios comercial, público, doméstico e virtual com as práticas 

receber, entreter, alimentar e hospedar.  

Contudo, a matriz que se desdobra em 16 novos campos para se 

estudar a hospitalidade humana, se mostra uma metodologia que pode ser 

aplicada não só na hotelaria como em outros campos do Turismo e este é o 

ponto de partida deste trabalho que busca analisar a hospitalidade no Museu 

Histórico Nacional, do Rio de Janeiro.  

 RECEPCIONAR HOSPEDAR ALIMENTAR ENTRETER 

DOMÉSTICO Receber em casa 

Oferecer 

pouso e abrigo 

em casa 

Receber em 

casa para 

refeições 

Receber para 

festas 

PÚBLICO 
Receber em 

espaços públicos 

Hospitalidade 

do lugar – 

cidade, país. 

Gastronomia 

local 

Espaços 

públicos de 

lazer e 

eventos 

COMERCIAL 
Receber 

profissionalmente 

Hospitalidade 

profissional 

Restauração 

profissional 

Eventos em 

espaços 

privados 

VIRTUAL 

Receber na 

internet (net-

etiqueta) 

Hospedagem 

em sites 

Gastronomia 

eletrônica 

Jogos e 

entretenimento 

eletrônico 

Figura 1: Tempos e espaços da hospitalidade humana. 
Fonte: Adaptado de Camargo (2005) 
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Além das contribuições de Camargo, observa-se ainda na escola 

brasileira o olhar de Grinover sobre a hospitalidade nas cidades. Grinover cria 

indicadores para mensurar e analisar a hospitalidade nos espaços, são eles: 

acessibilidade, legibilidade e identidade. Inicialmente pensado e utilizado por 

Grinover para avaliação das cidades, neste trabalho tais indicadores 

contribuirão para análise do espaço em que o museu, objeto desse estudo, se 

localiza. 

O indicador acessibilidade está ligado “às possibilidades de acesso dos 

indivíduos” (GRINOVER, 2007, p. 135) a serviços de maneira igualitária, 

entendendo que a cidade é um espaço comum e, portanto, um direito de todos. 

A legibilidade é a forma como a cidade se mostra no sentido visual, como os 

espaços podem ser reconhecidos e organizados por seus habitantes e/ou por 

estrangeiros. E, por último, a identidade que é formada ao longo do tempo e 

cabe ressaltar que não é imutável. Esta última se forma pelas várias 

características que possui e a torna particular.  

Todavia, é importante entender os museus no Brasil como instituições 

públicas que, no entanto, realizam trocas monetárias dentro de seu espaço 

quer seja pela venda de ingresso ou por serviços de alimentação. Por isso, 

optou-se por utilizar a teoria e a matriz de análise dos tempos e espaços da 

hospitalidade elaborada por Camargo (2005), pois esta permite um 

entendimento da totalidade do museu tanto em seu aspecto público quanto 

comercial e virtual.  

Além disso, atrelado ao método de análise elaborado por Camargo, foi 

utilizada a metodologia da análise da imagem que levou em consideração 

aspectos levantados pelos indicadores acessibilidade, legibilidade e identidade 

apresentados por Grinover (2007). Sobre a metodologia principal deste 

trabalho, Camargo (2008) indica que há a possibilidade trabalhar a semiótica 

pela ótica da hospitalidade. 

Percebe-se que há inúmeras vertentes da hospitalidade e com elas 

possibilidades para se estudar este fenômeno ainda que relacionado a outros. 

Há quem siga a corrente norte-americana ou a francesa, há quem prefira a 

corrente britânica e a brasileira. É possível entender a hospitalidade como uma 

dádiva ou conjunto de ações que auxiliam na encenação para a venda de um 
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serviço ao hóspede, ou até mesmo, os dois. No entanto, como afirma Camargo 

(2008), o que não se pode negar é que a noção de hospitalidade pode 

enriquecer as pesquisas em turismo, dado que turismo e hospitalidade 

constituem-se fenômenos sociais que resultam do encontro de indivíduos 

vindos de locais diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 
 

 

2  AS INSTITUIÇÕES MUSEOLÓGICAS E SUA RELAÇÃO COM O TURISMO 

E OS ASPECTOS DE HOSPITALIDADE  

 

 Compreender a relação entre as instituições museológicas e o fenômeno 

“turismo” não é uma tarefa simples, especialmente se nesse contexto 

inserirmos os aspectos da hospitalidade que estão para além das questões 

estritamente hoteleiras. Nota-se que diferente dos museus, instituições de 

cunho social, o turismo não se constitui somente como um fenômeno social, 

atividade econômica ou fenômeno espacial, mas sim como um todo que 

contempla cada uma dessas características e, embora esse fenômeno 

multidisciplinar resulte em uma série de benefícios para as sociedades, 

instituições e/ou destinos envolvidos há também malefícios ocasionados pela 

falta de entendimento do turismo como um todo e de suas limitações.  

No entanto, para compreender como se constituiu essa relação entre 

museus e turismo faz-se necessário delimitar conceitos que interpretem o 

turismo como um fenômeno essencialmente social isso porque na outra ponta 

se encontram os museus, instituições com viés sociológico e consideradas por 

Abreu (2012) desde sua criação como um fenômeno também. Dessa maneira, 

ao entender como se dá essa relação do fenômeno turístico dentro das 

instituições museais deve-se atentar para os aspectos de hospitalidade ou 

inospitalidade existentes nesse processo de “acolhida” do outro, isto é, do 

forasteiro, do turista dentro da instituição.  

Assim, entendendo que turismo pode ser conceituado de diversas 

maneiras, sob diversos aspectos, De la Torre (apud IGNARRA, 1999) 

apresenta um conceito que se estabelece pelo prisma social indicando que  

turismo é um fenômeno social e, insere em sua definição a ideia de “motivação” 

como fator que impulsiona as viagens. Observa-se também no conceito trazido 

pelo autor, a “motivação pela cultura” e é nesse sentido, no âmbito cultural, que 

a relação entre turismo, museus e hospitalidade se forma. É no encontro com o 
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“outro”, isto é, o turista e, sobretudo, nessa aproximação cultural que se 

estabelecem pontos de hospitalidade ou inospitalidade. 

Contudo, De la Torre (apud IGNARRA, 1999, p. 24) afirma que turismo 

é:  

[...] 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 acordo com o Ignarra (1999), o turismo se constitui por meio do 

deslocamento temporário de indivíduos por diversos motivos e, nota-se que, na 

contemporaneidade essas motivações vão além das citadas. Tal afirmação se 

faz possível em virtude da variedade de segmentos turísticos que surgiram ao 

longo dos anos, fenômeno causado pela pós-modernidade e pelo pós-turismo 

que surgiu para suprir as novas necessidades dos “turistas”. Cabe ressaltar 

que turista, por definição da Organização Mundial do Turismo (OMT), é todo 

indivíduo que ingresse em um território e permaneça neste por mais de 24 

horas e menos de um ano, por quaisquer finalidades (saúde, cultura, educação, 

lazer, etc.) que não a atividade remunerada por entidades visitadas no local 

(OMT, 2001). 

Além disso, é necessário ponderar sobre as inter-relações geradas pelo 

turismo tanto as de ordem social quanto as econômicas e culturais 

especialmente no caso de instituições que privilegiam a disseminação da 

cultura e as relações sociais como os museus, no contexto pós-moderno. Mais 

adiante, observar-se-á como se deu essa relação entre turismo e museus no 

tempo. Assim, a maneira como essa relação vem sendo construída servirá 

como pano de fundo para outras discussões nas próximas sessões, uma delas 

é a maneira como os atores sociais das instituições museológicas se 

comportam frente às visitas turísticas. 

Desse modo, após a contextualização do que é turismo e sobre quem 

pode ser considerado o indivíduo que participa desse fenômeno social, isto é, 

“o turista”, é preciso conceituar para melhor compreender o segmento do 

turismo que se aproxima e tem captado grandes fluxos de visitantes para os 
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museus, tornando-os atrativos turísticos. O “turismo cultural” é um dos 

inúmeros segmentos do turismo, este por sua vez, tem seu surgimento próximo 

ao dos museus – neste caso, considerando como museus as primeiras 

instituições “abertas ao público”, os chamados “gabinetes de curiosidades” e 

não somente as instituições públicas (SUANO, 1986). O turismo cultural 

engloba uma gama de atrativos, nesse aspecto podemos citar: galerias de 

artes, centros culturais, monumentos históricos, museus, dentre outros. 

Entende-se como turismo cultural o deslocamento de pessoas para fora de seu 

local de origem com motivados por aspectos culturais quer sejam eles 

relacionados ao lazer, ao estudo ou eventos, de acordo com Richards (2009, p. 

25): “[...] 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”.  

Nesse contexto, ao passo que o turismo e os museus se desenvolvem e 

se aproximam cada vez mais do que se conhece hoje, percebe-se o encontro 

natural dos dois e cada vez mais o turismo se apropria desses espaços e os 

transforma em produto turístico. Entretanto, essa apropriação dos museus pelo 

turismo tem suas implicações e controvérsias. Nota-se que a utilização dos 

espaços museais como “produto” para consumação turística é um advento da 

modernidade e do crescimento do turismo de massa. Assim, pode-se pensar 

essa relação como algo positivo para ambos a partir do que Urry (2001) discute 

sobre museus e pós-modernidade no contexto da abertura dos museus para o 

público em geral, como o aconteceu com o palácio do Louvre, em Paris, na 

França. O autor afirma que “os museus foram fundamentais para a experiência 

turística” (URRY, 2001, p.174). Entretanto, é preciso problematizar e verificar 

se o turismo foi benéfico para essas instituições.  

O turismo, em seu conceito primário relacionado ao deslocamento de 

indivíduos, a hospitalidade como um ato de hospedar e receber o “outro” 

(DALPIAZ, et al., 2012) e os museus como gabinetes de curiosidades, expondo 

pequenas coleções, têm seu nascedouro no contexto da Antiguidade.  Nesse 

sentido, Ignarra (1999) afirma que o turismo como fenômeno se desenvolveu 

as voltas do comércio, quando os indivíduos viajam a procura de novas terras 

ou de realizar comércio com outros povos. Nesse período ainda, ser 

“hospitaleiro” significava oferecer hospedagem e alimentação gratuita em sua 
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própria residência a forasteiros que necessitavam de um local para pernoitar 

(DALPIAZ et al., 2012).  

No contexto da Idade Média, a motivação para viajar era a religião, em 

decorrência das Cruzadas que consistia em um movimento militar no qual os 

cristãos partiam da Europa Ocidental com destino a Terra Santa (Palestina) e 

Jerusalém com a intenção de submeter às regiões ao comando dos cristãos.  

No Egito, há três mil anos antes de Cristo, já havia navegação pelo rio 

Nilo indicando o deslocamento de pessoas e na Grécia Antiga, participantes 

dos Jogos Olímpicos viajavam para participar do evento. Enquanto no Império 

Romano surgiram as primeiras viagens a lazer e os primeiros indícios de 

hospitalidade na forma mais convencional trazida com as estalagens 

(IGNARRA, 1999). Nesse período, os romanos viajavam por horas a cavalo, 

em carruagens e precisavam de abrigo para passar noites e trocar de animais 

e por isso, foram criadas as tabernas e estalagens a fim de abrigar os 

forasteiros, o outro, o viajante. E mesmo os indivíduos, das sociedades mais 

alheias, como caçadores e coletores, “a cultura da hospitalidade” imperava, 

pois segundo Lashley e Morrison (2004), havia nessas sociedades ritos para a 

recepção dos forasteiros.  

 De acordo com Ignarra (1999), as viagens mais seguras e a 

“disseminação” do turismo tiveram início por volta do ano 1000, isto porque já 

se observava uma sociedade mais estruturada a partir da criação das estradas 

que facilitavam o deslocamento dos indivíduos, comerciantes, mendigos e 

estudantes, estes por sua vez, impulsionaram o turismo cultural. Os 

estudantes, filhos dos nobres, na Idade Média, eram enviados por seus pais 

para estudar em grandes centros culturais da Europa.  

Nesse período também, a noção da “boa acolhida” ao visitante começa a 

tornar-se mais profissional, especialmente na Inglaterra onde são criados 

meios de hospedagens de mais qualidade do que as antigas estalagens 

(DALPIAZ, et al., 2012). Contudo, percebe-se que a hospitalidade antes do 

período industrial estava atrelada a mitos e crenças religiosas que implicavam 

uma generosidade por questões de “obrigação moral”, isto é, alimentar, 

hospedar e manter em segurança o “outro” (hóspede) eram mais do que um 

dever. Esse pensamento estava arraigado na sociedade pré-industrial de tal 
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forma que descumpri-lo iria em desencontro a “ordem natural das coisas” 

(LASHLEY; MORRISON, 2004, p.7).  

Com o advento das ferrovias no século XIX, o deslocamento para 

grandes distâncias foi facilitado (IGNARRA, 1999) e, além disso, a sociedade 

passava por um período de Revolução Industrial onde se observava a Europa 

passando por grandes transformações culturais que beneficiaram a 

consolidação do perfil do turista cultural, ou melhor, do grand tourist 

(SALGUEIRO, 2002). Diferentemente do perfil dos turistas que tinham 

motivações relacionadas à saúde, guerras ou até mesmo religião, os grand 

tourists buscavam conhecer monumentos, ruínas, contemplar paisagens e 

estudo. Esse turista, segundo Salgueiro (2002, s.p) era “[...] um viajante 

dispondo acima de tudo de recursos e tempo nas primeiras viagens registradas 

pela historiografia da prática social de viajar por puro prazer e por amor à 

cultura”. Nesse período, o Grand Tour era essencial na vida de todo estudante 

inglês nobre. Esse costume de viajar a fim de estudar o passado por meio do 

contato com os monumentos e ruínas e da contemplação de paisagens, foi 

pausado pela Guerra dos Cem Anos, porém anos depois, ressurgiu mais forte 

e democrático. (SALGUEIRO, 2002). 

 O Grand Tour era algo bem próximo do que chamamos hoje de turismo 

de intercâmbio, onde os jovens iam aprender novos idiomas e principalmente 

sobre a paisagem e arquitetura de outros lugares da Europa, dado que, esse 

público partia especialmente da Inglaterra. No século XII essas viagens eram 

restritas para jovens de classes mais altas, como nobres e tinha como ponto de 

chegada Paris, Veneza, Florença e Roma. Aos poucos, durante o século XIX, o 

fenômeno se ampliou de maneira que a classe média (os burgueses) podia 

realizar essas viagens educacionais também.  

Com o advento do Grand Tour e o início de uma estruturação do 

turismo, observamos uma tendência europeia de seguir os passos da Inglaterra 

propagando assim, as hospedagens de melhor qualidade especialmente 

pensando nessas viagens feitas por turistas com boas condições financeiras 

(DALPIAZ, et al., 2012).  

Os museus são considerados por alguns autores como um fenômeno 

(SUANO, 1986), (ABREU, 2012), assim como o turismo. E estes, por sua vez, 
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têm histórico semelhante ao do turismo, sobretudo porque ambos nasceram na 

Antiguidade. No caso dos museus, seu local de origem precisamente foi a 

Grécia Antiga, no que os gregos chamavam de casas das musas, um local 

semelhante a um templo que expunha obras de arte com a finalidade de 

agradar as divindades mitológicas e onde se produzia o saber filosófico. 

(SUANO, 1986). 

 No Egito, os museus foram tratados em Alexandria como um espaço de 

conhecimento “enciclopédico”, isto é, buscavam explicar um pouco de cada 

área do conhecimento por meio de estátuas, obras de artes, instrumentos 

cirúrgicos, zoologia, botânica, entre outros. Já por volta de 1600, os museus 

ganharam uma ideia de colecionismo com finalidade de estudo. Nesse período, 

um colecionista naturalista, publicou um folheto com sua coleção de “coisas 

curiosas” (SUANO, 1986, p.11) e em 1971, deu nome de Museum Britanicum. 

Em Roma, a ideia de colecionismo continuava forte, mas não com a ideia de 

“colecionar coisas curiosas”, e sim, de mostrar o poder dos romanos sobre os 

outros povos, indicando sua riqueza e força. Destacam-se aqui intensas 

relações de poder surgindo no museu (SUANO, 1986). Na Idade de Média, 

inicia-se uma nova fase do colecionismo, na qual a Igreja começava a deter 

itens importantes recebidos em forma de doação, criando assim, “grandes 

tesouros” museológicos que serviam de base para formar alianças e 

financiamento de guerras contra o Estado papal.  

 Em 1471, foi a primeira vez que uma coleção foi aberta ao público, em 

um antiquário, organizado pelo Papa Pio VI. E por volta de 1601, o padre 

Atanasius Kircher abre o “primeiro museu” com peças trazidas por jesuítas de 

missões, em um espaço chamado Collegio Romano, sede da Companhia de 

Jesus, em Roma. Segundo Suano (1986), é no final do XVII e início do XVIII 

que os museus passam então a existir nos moldes são conhecidos, com a 

intenção de expor objetos que “documentassem o passado” e assim, preservar 

de alguma maneira esse passado e trazer uma função social para essa 

instituição.  

 No início da abertura dos museus, a visita a esses espaços era restrita 

aos nobres, estudiosos, artistas, clero e estudantes universitários. No fim do 

século XVII nota-se a abertura de algumas galerias de palácios a esse público 
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seleto, uma dessas galerias, era a do Palácio do Louvre, aberta em 1681. Cabe 

ressaltar, que essas galerias não eram chamadas de museus e sim, de 

“gabinetes de curiosidades”. (SUANO, 1986) 

 Nesse período, nota-se um comportamento elitista, os donos das 

galerias sentiam medo de furtos e, sobretudo, por conta de na Europa nesse 

período haver poucas pessoas escolarizadas ou que ao menos soubessem ler. 

Alguns colecionadores acreditavam ainda que “a visita do povo rompia o clima 

de contemplação” (SUANO, 1986, p. 27). Portanto, somente no fim do século 

XVIII, com a Revolução Francesa, o acesso a esses gabinetes foi aberto ao 

público em geral. O Louvre acreditava que o museu aberto a todos teria a 

função de educar a nação francesa. Pode-se citar como exemplo de museu 

público desde sua criação, o Museu Britânico de Londres. Essa instituição 

recebeu como doação todas as peças de seu acervo que contemplava 

“pinturas, moedas, livros, pedras, minérios, fosseis, animais, plantas, etc.” 

(SUANO, 1986, p. 29-30).  

 Desse momento em diante, houve uma proliferação dos museus, 

especialmente na Europa e América do Norte. Cabe ressaltar que na Europa, 

embora esses espaços fossem abertos ao público, os ingressos “ver essas 

exposições” possuíam preço elevado e, portanto, inacessível às classes menos 

favorecidas economicamente. No que tange a 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. Poucos foram os que 
surgiram da iniciativa particular. O maior número foi criado pelo 
Estado. 

  

 Para Suano (1986), os adventos na área dos transportes promoveram 

uma forma de se deslocar de maneira mais eficiente. Assim, principalmente 

com os aviões de linha, o número de viagens turísticas cresceu em larga 

escala, especialmente na Europa, América do Norte e África. Desse modo, 

uma maior quantidade de pessoas passou a ter contato com novas culturas e 

povos, fato que antes estava ligado somente às visitas aos museus. Com isso, 
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os museus estagnaram e só algum tempo depois esse estado de estagnação 

originou uma discussão sobre a manutenção dos museus.  

 Contudo, é importante compreender o museu, segundo Suano (1986, 

p.9), como um espaço: “[...] sem fins lucrativos, com vistas a coletar, conservar, 

estudar, explorar de várias maneiras e basicamente, exibir para educação e 

lazer, produtos da ação cultural humana.” 

Por meio dessa definição, podemos entender o motivo da manutenção 

desses espaços museais em nossa sociedade. Entende-se essas instituições 

como locais provedores de educação informal e de formação de pessoal.  

 Vale destacar e atentar sobre o público que consumia as viagens 

turísticas e as visitas aos museus nos primeiros períodos. Nota-se um público 

majoritariamente nobre, escolarizado ou se escolarizando. Destaca-se então a 

ideia de “capital cultural” trazida por Bourdieu (1984), que segundo o autor, é o 

capital constituído por um conhecimento simbólico para consumir, por exemplo, 

obras de arte. Para ele, somente o público escolarizado e com boa renda 

econômica teria esse “capital” para consumir esse tipo de cultura. Em 

comparação com o turismo percebe-se o mesmo fundo histórico, 

primeiramente um público com boas condições financeiras e escolarizado. 

Para Urry (2001) a “economia cultural” e destaca que “o acesso 

diferencial aos meios de consumo da arte, é, portanto, essencial para a 

reprodução da classe e, em consequência, para os processos de conflito de 

classes e de um conflito social mais amplo” (URRY, 2001, p.124). É oportuno 

pensar sobre como esse conceito se delineou por anos, até que com o advento 

da pós-modernidade percebemos uma mudança tanto no público de museus, 

no perfil do turista em geral e, sobretudo, no turista cultural.  

 

2.1 CONTROVÉRSIAS NA RELAÇÃO ENTRE MUSEUS, TURISMO E 

HOSPITALIDADE 

 

A relação turismo, museus e hospitalidade na contemporaneidade é 

moldada por controvérsias (GODOY, 2015), especialmente no que tange à 
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transformação dos museus em produtos a serem consumidos por turistas. Se 

em uma ponta observam-se o turismo de massas, massificando e 

transformando os museus em apenas mais um produto que compõe de um 

pacote turístico e que precisa ser consumido rapidamente, na outra, vemos 

instituições rígidas, com receio da atividade turística e não preparadas para 

receber esse público (GODOY, 2010). A relação entre turismo e museus 

começa a se estabelecer com o advento das viagens de trens principalmente e 

se dá até os dias atuais. A seguir, será discutida a forma como essa relação se 

dá na contemporaneidade, indicando seus pontos críticos e controversos.  

O turismo além de um fenômeno é uma atividade econômica geradora 

renda para inúmeros destinos no Brasil e no mundo. Esse fenômeno tem 

evoluído desde o século XVII, no período surgido na Europa chamado de 

Grand Tour (MOLINA, 2003), de forma que o fenômeno deixou de ser apenas 

composto por roteiros de viagens ferroviárias com fins educacionais para 

ganhar uma nova forma que contempla viagens de automóveis, aviões, trens, 

hospedagens variadas e principalmente motivações diversas. Surge assim, na 

contemporaneidade, o período chamado pós-turismo, em que inúmeros 

segmentos começam a ser moldados segundo a motivação de cada turista e o 

“turismo de massas” se desenvolve. 

O turismo de massas, segundo Urry (2001, p.23), “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” e tem como 

principal característica a viagem a lazer, com a finalidade de contemplação e 

não por motivos relacionados a trabalho. O autor critica a falta de autenticidade 

e da superficialidade com que os atrativos são apresentados aos turistas, ainda 

que esse público não tenha problemas com isso. 

Já em relação aos museus, para Abreu (2012), essas instituições estão 

sempre se modernizando e se adequando as novas demandas e a nova 

sociedade moderna. Nas primeiras manifestações dos museus, acreditava-se 

que esses espaços eram locais para estudo e reflexão da vida em sociedade. 

Com o passar do tempo, os museus se reinventaram, trazendo novos 
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conceitos, novas tipologias e, sobretudo, a ideia de que é possível haver 

fruição e entretenimento no espaço museal.  

Abreu (2012) destaca ainda a mudança no comportamento social e da 

sociedade. Os indivíduos estão muito mais apressados, querem produtos 

formatados e prontos para consumo, independente se este produto é a 

“cultura”. Essa é uma característica latente na sociedade moderna e que não 

só se refletiu no turismo, onde se desenvolveu o turismo de massas, como na 

área museológica, quando há uma proliferação dos chamados “museus 

espetáculo”. Estes museus têm objetivo de seduzir os visitantes para tanto 

utilizam recursos tecnológicos e digitais para proporcionar uma experiência 

mais próxima ao entretenimento possível e chamam atenção desde sua 

arquitetura diferenciada até seu acervo “moderno”. Em geral, esses museus 

são pensados mais pela ótica do marketing que pela cultural.  

Embora esse conceito seja questionável, o público que visita “os museus 

da moda” se assemelha aos turistas de massa. Esses visitantes não se 

preocupam com a autenticidade do acervo, apenas desejam um momento de 

diversão e registrar por meio de fotografias que estiveram no local. Não lhes 

interessa, muitas vezes, uma visita aprofundada e entender a história contada 

pelo museu através de seu acervo. Sabe-se que grande parte dos formadores 

desse público são os próprios guias de turismo, pois cada vez mais limitam os 

turistas a visitas apressadas. 

 O Ministério do Turismo (BRASIL, 2007, p.35) delimita alguns conceitos 

para tornar a experiência turística de qualidade especialmente para “combater” 

o turismo de massa. Um deles é o conceito de capacidade de carga, sendo 

este: “o nível máximo aceitável de uso de um atrativo pelo visitante, com alto 

nível de satisfação para os usuários e mínimos efeitos negativos para os 

recursos utilizados”. No entanto, os responsáveis por tornar a experiência nos 

atrativos turísticos positiva para os turistas, em muitos casos, os guias de 

turismo, não se utilizam dessa definição. Lotando os espaços e apressando a 

visita, deixando a desejar na qualidade da visita e degradando o espaço.  

Frente a essa situação, observa-se uma das controvérsias da relação 

turismo, museus e hospitalidade. O que se percebe são guias de turismo 

ávidos para lotar os museus – mesmo que haja uma recomendação que vá 
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desencontro a essa ideia -, pensando nestes como um produto turístico a ser 

consumido rapidamente, apenas como mais um atrativo a ser visitado, mesmo 

que saibamos que a visita a instituições como essas assim – mesmo os 

“museus espetáculo” – não pode ser encarada dessa maneira devido a suas 

inúmeras tipologias e peculiaridades (GODOY, 2010). Os museus – como 

instituição - são espaços que propõem a reflexão e a educação, embora 

também, estejam voltados para proporcionar o lazer, a fruição e a boa acolhida 

ao seu público, quer seja ele residente ou turista. Sobre isso, Dominique Polout 

(2013) argumenta que: 

 

[...] A visita ao museu é uma atividade complexa, nem somente lazer 

nem apenas aprendizado, implicando maneiras de enunciar e pôr em 

prática determinados interesses e valores. Nos olhares que cruza no 

interior do museu, nas narrativas de visitas, nos usos do catálogo, o 

amador fica conhecendo, aos poucos o que é válido para ele. (p. 139 

- 140).  

 

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

reconhece que o turismo acontece dentro desses espaços e, inclusive, 

recomenda que sejam feitos produtos especialmente para esse público, 

podendo-se citar: folhetos informativos bilíngues, visitas guiadas, audioguides, 

entre outros. 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 traz 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, do outro, o turismo deveria preocupar-se com a preservação do 

patrimônio e tem o poder de difundir os museus como um atrativo gerando uma 

maior oferta turística para o destino, levando em consideração suas 

peculiaridades a fim de atender o interesse do turista.  

O caderno do IBRAM sobre Museus e Turismo (2014), foi adotado para 

que se pudesse compreender a visão das instituições museológicas acerca de 
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sua relação com o turismo e com as possibilidades de tornar os museus 

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.  

O IBRAM aborda em seu documento um tópico intitulado “Hospitalidade 

no turismo: o bem receber com segurança” a hospitalidade como algo 

puramente artificial para receber o turista. Sabe-se que existe a hospitalidade 

comercial e a vertente americana que nos remete a uma hospitalidade menos 

autentica, mas deve-se ponderar sobre a forma como o Instituto Brasileiro de 

Museus apresenta a hospitalidade aos funcionários dessas instituições que 

deveriam por si só serem acolhedoras. Além disso, destacam-se pontos como 

alguns conceitos da hospitalidade descritos sem um aprofundamento, de forma 

que se pergunta como esses indivíduos que possivelmente nunca tiveram 

acesso ao estudo da hospitalidade poderiam entender sem uma 

contextualização.  

Contudo, é perceptível um número razoável de iniciativas para tornar a 

relação turismo, museus e hospitalidade sustentável. Em nível mundial 

encontra-se o ICOM, órgão que entende que os museus recebem o público de 

categoria turista enquanto que a nível nacional, o IBRAM e o Ministério do 

Turismo (MTur) que tem ciência da capacidade do Brasil, em especial, do Rio 

de Janeiro de captar turistas culturais para os museus e inclusive indica um 

módulo sobre hospitalidade para que essas instituições recebam bem esse 

público, ainda que não seja o ideal. No entanto, os museus não possuem 

estatísticas que revelem a presença de turistas nesses espaços, pois tratam 

todo seu público espontâneo como visitantes. Não identificar o público que 

recebe é apontado por Godoy (2015) como uma barreira para que o turismo 

ocorra de forma sustentável no espaço museal. 

Godoy (2010) observa que deve haver uma qualificação dos museus 

para o turismo. Sendo assim, é preciso que turismólogos estejam nas 

instituições museológicas, planejando um turismo sustentável dentro do espaço 

museal e estudando o fenômeno de forma a cada vez mais atender às 

necessidades dessa demanda. Os licenciados em turismo seriam responsáveis 
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por formar nos cursos técnicos guias de turismo mais responsável e 

preocupado com a preservação dos museus e, formando consequentemente, 

um público formado por turistas mais conscientes.  

Tendo em vista uma sociedade ávida por produtos pré-concebidos e 

cada vez mais com menos tempo para o lazer, é preciso ponderar a relação 

turismo e museus, que se bem planejada e executada pode ser benéfica para 

as duas frentes. É imprescindível ressaltar que cada museu deve ser 

particularizado, pois são nessas diferenças que se pode construir uma oferta 

diversificada para o turismo. É preciso cuidado com relação ao consumo 

desenfreado da cultura e consequentemente dos museus. Assim, a atividade 

turística pode acontecer dentro desses espaços desde que haja um 

planejamento sustentável da atividade. 

 

2.2 O MUSEU ACOLHEDOR 

 

 A hospitalidade pode ser encarada como um fator social ou um campo 

mercadológico que torna a experiência do “cliente” tão positiva a ponto deste, 

desejar voltar ao local. Pode ser interpretada também como uma dádiva ou 

como uma encenação, no caso da hospitalidade comercial. Pode acontecer em 

diversos espaços: doméstico, público, comercial e inclusive virtual (CAMARGO, 

2005). Sabe-se também que a hospitalidade pode ser estudada nos campos do 

turismo, sociologia, antropologia, hotelaria, logo o que se propõe é que seja 

também incluída no campo da museologia.  

 No Brasil, os museus são, em geral, instituições públicas ao contrário da 

realidade dos Estados Unidos, por exemplo, em que grande parte dos museus 

são privados e precisam gerar receitas para se manter. Desse modo, segundo 

definição do ICOM (2001), os museus são – ou deveriam ser:  

 

[...] instituições a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, 
abertas ao público, que adquirem, conservam, investigam, difundem e 
expõem os testemunhos materiais do homem e de seu entorno, para 
educação e deleite da sociedade (ICOM, 2001, s.p.). 
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 Se os museus são, por definição, instituições abertas ao público, eles 

devem se preocupar, como bons anfitriões, em receber seu público de forma 

hospitaleira. No entanto, pondera-se sobre de que forma o museu está sendo 

hospitaleiro com seus visitantes, uma vez que não sabe quem é seu público. 

Desse modo, preocupa-se com a forma com que o museu recebe o público 

turista, pois se o anfitrião não sabe quem é seu hóspede como pode agradá-lo?   

 Esse desconhecimento do “outro” gera inúmeros problemas, vistos 

anteriormente, no entanto, o principal deles é o medo que o museu tem em 

relação ao seu público turista, e o que esse hóspede momentâneo pode gerar 

de danos em termos de segurança para seu acervo.   

 Assim como na hospitalidade doméstica em que existem leis para 

receber um hóspede dentro de sua própria casa, há um receio sobre quem é 

recebido, especialmente se pensarmos na Idade Média em que a hospitalidade 

era uma espécie de dever para com outro. Quem é o “forasteiro”? Ele pode por 

em risco o meu patrimônio? Nesse sentido, o museu – enquanto instituição - 

em nome de sua proteção e do seu acervo tem todo o direito estabelecer leis 

que regem a hospitalidade em seu espaço. Entretanto, torna-se necessário 

esclarecer para quem é recebido – o público – no momento em que este 

adentra o espaço museal das regras da instituição, evitando assim, futuros 

desentendimentos e situações de hostilidade.  

 Nesse contexto, é preciso que se estabeleçam regras para uma melhor 

relação dentro do espaço museal. É imprescindível que sejam estabelecidas 

barreiras em nome da segurança da instituição e que o público as respeite a 

fim de preservar o acervo e o museu, assim como afirma Camargo (2008, 

p.21):  

 

O dono da casa deve colocar os visitantes que ele aceitou (seus 
hóspedes, portanto) com urbanidade, o que significa cumprir um sem 
número de rituais. [...] O hóspede por sua vez deve retribuir o 
acolhimento com presentes, respeitando o primado dos donos da 
casa no direito de estabelecer regras para a convivência e aceitando 
o espaço e as dádivas que lhe são feitas.   

 

 Entende-se o dono da casa como a instituição museológica que aceita 

os hospedes – mesmo com certo receio – e o hóspede como o público turista 
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que precisa respeitar as regras que lhe são impostas, mesmo quando estas 

não os agradarem. Um exemplo muito comum são as selfies. Os turistas, em 

um contexto do pós-turismo, da explosão da internet e da facilidade de tirar 

fotografias com o celular, querem tirar fotos a cada momento de sua viagem. 

Em museus com uma estrutura mais tradicional e rígida, em razão da 

museografia e circuito expositivo, não se pode tirar fotografia. Alguns turistas 

não aceitam não poder registrar esse momento de sua viagem, entretanto, é 

uma regra da instituição. Para tanto, tendo em vista um bom relacionamento  

turista-museu, a instituição precisa explicar ao seu público o porquê de adotar 

determinadas regras. 

 É importante entender a importância da atuação dos funcionários ao 

determinar o museu como um espaço hospitaleiro ou não. De acordo com 

Camargo (2016)3,  os museus não são hospitaleiros em si mesmos, 

dependendo assim, do comportamento de seus funcionários com o público. 

Assim, os profissionais de museus devem entender a hospitalidade como um 

ato político e não apenas encenado, uma vez que o momento o artificial não se 

sustentará em situações problemáticas. Nesse sentido, ao encarar a 

hospitalidade como ato político, o funcionário agrega sentido para além de sua 

vida profissional, tornando-se assim, hospitaleiro genuinamente, fato que 

refletirá na imagem construída pelo turista a respeito da instituição.  

 Outro aspecto relevante é entender qual a relação dos museus com os 

indivíduos que estão inseridos na mesma comunidade que eles. No turismo 

esse público é chamado de “residente”, pois são as pessoas que vivem na 

cidade onde se localiza o atrativo turístico. Segundo Camargo (2016), um 

museu que acolhe o residente torna-se acolhedor para o turista naturalmente. 

Para isso, é o museu que precisa pensar nas atividades que são oferecidas em 

seu espaço para além das exposições permanentes. É necessário que esses 

indivíduos criem vínculos e se sintam pertencentes à instituição para que possa 

propagar informações positivas e assim, o turismo acontece como 

consequência. 

                                                             
3
 Informação obtida em conversa com o Prof.º Drº Luiz Octávio de Lima Camargo, que dialogou 

com os pesquisadores do Grupo de Pesquisa Turismo, Cultura e Sociedade, na ocasião do 
evento “Conversa de Botequim com Camargo”, dia 21 de julho de 2016, na Faculdade de 
Turismo e Hotelaria (UFF). Dados não disponíveis.  
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 A hospitalidade na relação turismo e museus, para acontecer, é preciso 

que haja um conjunto de leis afirmativas que tragam os indivíduos para o 

espaço museal para além de exposições. Cabe salientar que entendemos por 

indivíduos tanto os residentes, como o público espontâneo e os turistas. São 

necessárias também leis restritivas que visam à proteção do patrimônio comum 

a todos, especialmente se pensarmos a abertura dos museus para o turismo de 

massa.  

 Ainda é preciso evidenciar que o museu precisa ser acessível ao 

público, física e psicologicamente, como registra IBRAM (2014). O documento 

ressalta também que existem várias dimensões da acessibilidade, assim, é 

preciso que o museu dê acesso à informação, isto é, como a instituição se 

promove pensando especialmente no marketing. Outra dimensão é o acesso 

ao local, existem meios de transportes que dão acesso ao local? Há 

sinalização adequada? Há acessibilidade para pessoas com deficiências 

físicas? São perguntas que devem ser levantadas no momento em que se 

pensa esse tipo de acessibilidade. E por fim, a acessibilidade emocional que 

segundo o IBRAM (2014) se dá por meio de “descobertas e experiências” 

(IBRAM, 2014, p. 35).  

Sabe-se que muitas vezes as instituições preocupam-se somente com a 

acessibilidade física e a de ordem psicológica se esquece, embora essa seja 

tão importante quanto a primeira. A instituição museológica precisa se 

preocupar com a qualidade e conservação da oferta turística que dispõe, 

especialmente com o que está ofertando ao turista estrangeiro. Simples 

detalhes como uma legenda em outro idioma, um atendente bilíngue ou um 

folheto turístico demonstram preocupação com a visita turística no local.  

 Além disso, pensando nos residentes, os museus devem atentar-se para 

que não deixe seu espaço tornar-se um ambiente ameaçador ao indivíduo dos 

arredores. O museu não deve se constituir como um espaço hostil, mas sim, 

mostrar para esse público que eles são pertencentes e que aquele espaço em 

primeiro lugar é deles. E se, ainda assim, houver permanecer essa relação de 

hostilidade por razões inúmeras podendo-se citar: nível de escolaridade ou de 

renda, o museu deve procurar ações que minimizem isso, uma solução simples 
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para esse problema podem ser eventos ou atividades paralelas organizadas 

pela instituição.  

Pode-se apresentar uma lista infindável de aspectos que tornam o 

museu um espaço acolhedor. Entretanto, sabe-se que não se pode separar um 

espaço hospitaleiro para o turista e não para o residente. Partindo dessa 

premissa, observa-se que ações para a instituição museológica podem ser 

consideradas ínfimas na relação com seu público tem um grande impacto. 

Assim, podemos pensar em uma série de aspectos tangíveis e intangíveis que 

tornariam o espaço museal acolhedor e menos hostil.   

 Um museu que oferece gratuidade para o residente visitar suas 

exposições e para idosos quer sejam turistas ou não, dá suporte para que 

essas pessoas se sintam estimuladas a viajar e a conhecer seu espaço bem 

como organiza atividades externas diversas torna-se uma instituição 

hospitaleira.  

 Quando a instituição pensa o público infantil que visita seu espaço, 

sendo ele constituído por turistas, residentes ou estudantes e, portanto, 

disponha de legendas que sejam visíveis, ao alcance delas física e 

psicologicamente, além de organizar atividades relacionadas à exposição 

pensando especialmente nesse público torna-se acolhedora. 

 No que diz respeito ao turista, quando o museu percebe a dificuldade de 

um turista estrangeiro em se comunicar devido à diferença de idioma e 

pensando nisso, cria legendas bilíngues e visíveis ao longo da exposição, 

disponibiliza mediação bilíngue, folhetos informativos em outros idiomas, bem 

como audioguides ou QR codes faz com que os visitantes se sintam acolhidos 

nesse espaço.   

 A acessibilidade física, isto é, rampas de acesso, banheiros adaptados, 

cadeiras de rodas, elevadores, informações em braile, pisos táteis e, em alguns 

casos, escadas rolantes são indicadores de hospitalidade tanto quanto a 

limpeza dos espaços, acervos conservado, bons circuitos expositivos, 

museografia, a presença de guarda salas e medidas de seguranças visíveis por 

meio do certificado pelo corpo de bombeiros, planos de emergência bilíngues e 

um estudo de capacidade de carga.  
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 Entendendo que a hospitalidade também implica em alimentar seu 

“hóspede”, o museu que regula o preço dos alimentos que são vendidos em 

seu espaço para que estes sejam acessíveis a todo e qualquer tipo de público, 

bem como os preços dos souvenires vendidos nas lojas localizadas dentro de 

seu espaço torna-se museu acolhedor. 

 E, sobretudo, o museu acolhedor é aquele em que seus funcionários são 

atenciosos com o público, preocupados com o bem-estar de quem recebe, 

gentis, e estejam sempre disponíveis para dar informações corretas sobre os 

serviços da instituição.  

 Contudo, para que o museu seja hospitaleiro, o anfitrião – a instituição – 

deve estar interessado em torná-lo um espaço que bem recebe, entretém, 

alimenta e hospeda seus visitantes. Para isso, inúmeras atitudes podem ser 

tomadas, desde a criação de um vínculo de pertencimento do espaço com os 

residentes, criar atividades que façam com que seus funcionários se tornem 

hospitaleiros por iniciativa própria até cuidar da sua oferta turística para 

oferecer uma experiência de qualidade para seu público.   
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3  MUSEU HISTÓRICO NACIONAL (RJ) 

 

Objeto de estudo desta pesquisa, o Museu Histórico Nacional é uma 

instituição pública, federal vinculada ao IBRAM que, por sua vez, é subordinado 

ao Ministério da Cultura. O MHN localiza-se no Centro da cidade do Rio de 

Janeiro (RJ), Praça Marechal Âncora, sem número, próximo à Praça XV, local 

de grande circulação turística devido à concentração de edificações que 

compõem o patrimônio histórico carioca.  

O conjunto arquitetônico que hoje é conhecido como o Museu Histórico 

Nacional começou a ser construído em meados de 1567 por Mem de Sá, 

primeiramente chamado de Bateria de Santiago. Com o término da construção 

do espaço, o que era uma Bateria, em 1693 tornou-se um forte denominado 

Santiago, que objetivava proteger a cidade do Rio de Janeiro. Já em 1693, 

além de proteger a cidade de possíveis invasores, o Forte Santiago ganhou o 

status de calabouço, isto é, os escravos que descumpriam as regras eram 

enviados para esse modelo de prisão. (MUSEU HISTÓRICO NACIONAL, 

2016).   

De acordo com o Museu Histórico Nacional (2016), em 1762, ao lado do 

Forte Santiago, foi criada a Casa do Trem, local destinado à guarda de 

armamentos das tropas portuguesas que defendiam as terras cariocas de 

invasores vindos em busca de ouro. No entanto, este local se tornou o local 

oficial de guarda de armas assim que a Família Real Portuguesa chegou ao 

Brasil e até tempos após a Independência da República, a Casa do Trem e o 

Arsenal de Guerra serviu para produção e guarda de armas e munições do 

exército.  

Após a reforma urbanística liderada por Pereira Passos, o Rio de Janeiro 

aspirava ser como as cidades europeias e tinha projeção internacional. Nesse 

contexto, em 1922, por decreto do Presidente Epitácio Pessoa, o Museu 

Histórico Nacional foi criado e, 22 de setembro do mesmo ano foi realizada 
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uma exposição sobre o Centenário da Independência do Brasil, aberta que 

contou a participação de mais de três milhões de pessoas e participaram 14 

países e todos os estados brasileiros. Dez anos depois, em 1932, o MHN 

abrigou em suas instalações o primeiro curso de museologia do Brasil4. 

(MUSEU HISTÓRICO NACIONAL, 2016).  

 O MHN foi pioneiro na política de preservação do patrimônio nacional e, 

portanto, abrigou de 1934 a 1937 a Inspetoria de Monumentos Nacionais. Por 

essa razão, a partir da década de 40, o museu ficou conhecido 

internacionalmente e serviu como case de sucesso para construção de novos 

museus no país. (MUSEUS DO RIO, 2016).  

 

          Figura 2: O Museu Histórico Nacional. 
          Fonte: Os melhores destinos (2016). 

 A estrutura do Museu divide-se em pavimentos. Ao entrar no MHN, o 

visitante encontra o pátio externo com bancos para descanso, palmeiras e 

bandeiras que fazem referência à história do Brasil, estacionamento e 

finalmente, um hall de entrada com rampa móvel, escadas, entrada para o 

Bistrô, detector de metais, recepção bilíngue e bilheteria. O prédio possui dois 

andares, no primeiro o visitante tem acesso ao guarda volumes, sanitários, 

bebedouros, elevador e escada rolante. O circuito expositivo permanente do 

museu inicia-se no hall de entrada. No térreo é possível observar painéis, com 

uma contextualização sobre a história do conjunto arquitetônico e uma 

escultura de D. Pedro II.  
                                                             
4
 Atualmente o curso de Museologia funciona na Escola de Museologia da Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).   
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 No segundo andar, o visitante encontra um espaço com banco para 

assistir à projeção sobre a história do Museu Histórico Nacional. Destaca-se 

ainda, o teto decorado que chama atenção dos visitantes, feito pelo artista 

Carlos Oswald. Nesse pavimento ainda, encontram-se exposições como: 

“Oreretama”, “Portugueses no Mundo”, “A construção da Nação”, “Farmácia 

Homeopática Teixeira Novaes”, “As Moedas Contam a História” e "Coleções de 

moedas, uma outra história”. Segundo o Museu Histórico Nacional (2016), a 

instituição reúne com objetivo de preservar e difundir a memória cultural 

brasileira, mais de 350 mil peças em seu acervo, dentre as quais: 

indumentárias, pinturas, armas e carruagens.  

 No pavimento térreo, o visitante encontra auditório, a loja de souvenirs 

do Museu, exposições temporárias e a exposição permanente "Do móvel ao 

automóvel - transitando pela história". Esse pavimento dá acesso a outro hall, 

chamado de Hall dos Arcazes, onde encontram-se pinturas cusquenhas, que 

segundo o Museu Histórico Nacional (2016) “somam-se à arte religiosa 

brasileira, oferecendo um olhar que encontra na diferença artística a 

semelhança da religiosidade colonizadora”.  

 Após contextualizar a criação do Museu e como se organiza a instituição 

atualmente, cabe então uma descrição minuciosa sobre a oferta turística que 

tem sido oferecida aos turistas, categoria de público objeto desta pesquisa. 

Nesta descrição, contudo, levou-se em conta, aspectos como: acesso, 

acessibilidade (física), alimentação, serviços, acervo, serviços turísticos, 

segurança e virtual, levando-se em conta que é o espaço em que o primeiro 

contato entre turista e instituição.  

 O acesso ao Museu Histórico Nacional se dá por meio de duas opções, 

pela Praça Marechal Âncora ou pela Rua da Assembleia. No entanto, o 

primeiro trajeto é considerado o principal, especialmente após as obras dos 

Jogos Olímpicos Rio 2016. Quanto aos transportes que dão acesso ao local, 

são variadas as opções, podendo-se citar: carro – o museu possui 

estacionamento gratuito, com vaga especial para portadores de necessidades 

especiais - ônibus, barcas, metrô, veículo leve sobre trilhos (VLT), táxi (há um 

ponto de táxi em frente ao museu), Über e o aeroporto Santos Dumont.  
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 Em relação ao acesso psicológico, citado por Camargo (2016) na sessão 

anterior, o museu possui sinalização bilíngue no pátio, seguranças nos portões 

principais de entrada para bilheteria e cobra o valor de R$8,00 no ingresso, 

existe a possibilidade de meia entrada no valor de R$4,00 para alunos da rede 

particular com agendamento prévio e brasileiros com idade entre 60 e 65 anos. 

Tem direito a gratuidade crianças de até 5 anos, brasileiros com mais de 65 

anos, alunos e professores das escolas públicas federais, estaduais e 

municipais, alunos de universidades públicas federais e estaduais, guias de 

turismo, estudantes de museologia, servidores do IBRAM e Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Nacional (IPHAN), sócios do ICOM e 

sócios da Associação de Amigos do MHN. Os demais visitantes ganham uma 

visita grátis aos domingos. 

 A acessibilidade física é um ponto a ser ressaltado também. No portão 

principal do museu não existe uma rampa para que um cadeirante possa subir 

na calçada que dá acesso à entrada. Entretanto, na porta que dá acesso ao 

hall de entrada há uma rampa móvel e cadeiras de rodas disponíveis para 

visitantes e carrinhos de bebê.  

 O museu possui elevadores, o principal, localizado no primeiro 

pavimento apresenta capacidade para 20 pessoas ou 1.500 kg. Cabe ressaltar 

que dentro das exposições que possuem escadas há pequenos elevadores 

especialmente para cadeirantes. Além disso, o MHN conta também com 

escada rolante e sanitários adaptados internos e externos.  

 O museu possui audioguide no valor de R$8,00 e dois aparelhos que 

guiam o deficiente auditivo em libras pela exposição. Percebe-se também que 

o vídeo institucional é acessível, pois conta três opções de línguas: português, 

inglês e libras. No entanto, não há informações em braile, mas segundo 

informações obtidas no próprio Museu Histórico Nacional, é possível que os 

visitantes com deficiência visual possam tocar em algumas peças do acervo 

exposto.  

O serviço de alimentação no Museu Histórico Nacional fica sob 

responsabilidade do Bistrô The Line, um empresa privada, e que pela suas 

características se configura como restaurante. O Bistrô possui cardápio variado 



50 
 

que vão desde lanches a almoços. Os preços de pratos executivos variam em 

torno de R$32,00. 

 Quanto aos serviços básicos, o MHN possui bebedouros internos e 

externos, banheiros internos e externos. Não possui rede wifi aberta ao público, 

embora possua um aplicativo que em português e inglês que explica as 

exposições.  

 A instituição conta com mediadores do setor educativo, espaço para 

descanso no interior do museu e no exterior (salas de exposição e pátio) e, 

guarda-volumes. A biblioteca do museu encontra-se aberta para 

pesquisadores, mediante agendamento prévio por e-mail.  

 O acervo do museu se mistura aos sons, elementos visuais como o 

vídeo institucional, ambiente, iluminação e o circuito expositivo. Para 

complementar a experiência, as salas possuem legendas contextualizadas e 

bilíngues. Cabe ressaltar que a sinalização interna do museu contempla dois 

idiomas (português e inglês) e que, em todas as salas há uma sinalização do 

plano de emergência também bilíngue.  

 A reserva técnica do museu é de 1984 e guarda mais de 24 mil itens 

dentre eles: pinturas, porcelanas, indumentárias, armas, dentre outros. A 

reserva técnica mantém como um dos seus principais pilares a conservação e 

preservação do patrimônio que abriga. O local é aberto para pesquisadores, 

mediante agendamento prévio tal qual a biblioteca.  

 Quanto aos serviços turísticos, a instituição possui funcionários bilíngues 

e informativos na bilheteria em português e inglês sobre os serviços fornecidos 

pelo museu, tais como: preço dos ingressos, gratuidades e audioguide. Há 

folheteria turística bilíngue. Além disso, é frequente a realização de eventos no 

pátio do museu tal qual será discutido a seguir o exemplo dos Jogos Olímpicos 

Rio 2016. 

 No que diz respeito à segurança, em janeiro de 2016, o Jornal O Globo, 

publicou uma notícia5 que analisava dez dos mais famosos museus da cidade 

                                                             
5
 Os museus visitados pelo Jornal O Globo foram: Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio, 

Museu Histórico Nacional, Museu da República, Museu Nacional de Belas Artes, Museu Villa-
Lobos, o Museu da Chácara do Céu, o Museu do Açude e o antigo Museu da Imagem e do 
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do Rio de Janeiro e informou que sete não possuíam alvará do Corpo de 

Bombeiros, dentre eles, o Museu Histórico Nacional. No entanto, em nas visitas 

a instituição verificou que os extintores de incêndio haviam sido vistoriados em 

2016 e todas as salas, contavam com planos de saída de emergência, câmeras 

e guarda-salas.  

 Por último, O Museu Histórico Nacional possui um site que apresenta 

conteúdos resumidos sobre a história do museu e seu acervo. Embora não 

possua visita virtual em 360 graus, como alguns museus já utilizam, tais como: 

Museu do Louvre, na França e Museu Imperial de Petrópolis, no Brasil, é 

possível ver fotos de cada peça com informações técnicas.  

 A plataforma virtual do MHN possui informações sobre os serviços 

prestados e todos os projetos sociais organizados pela instituição. É possível 

também obter informações sobre o audioguide e o vídeo em libras para os 

visitantes portadores de deficiência. Entretanto, o site não informa a 

acessibilidade física do local.  

 Com relação aos eventos que acontecem no MHN o site não foi 

atualizado com a programação de 2016. E no que se refere aos eventos 

particulares como cerimônias de casamento recorrentes no pátio interno da 

instituição, o espaço para comunicação com o MHN, não cita a possibilidade 

contato sobre aluguel do museu para esse tipo de evento. Desse modo, só se 

pode, a principio, alugar o espaço para eventos ao entrar em contato com 

agências específicas.  

 O Museu Histórico Nacional conta ainda com um aplicativo para 

smartphones que pode ser baixado em dispositivos que possuem plataforma 

IOS ou Android. O aplicativo consiste em, na plataforma iOS, um audioguia 

bilíngue que funciona com internet móvel ou wifi. Já para Android, está 

disponível somente em português e, é possível obter textos explicativos sobre 

a história do museu, informações sobre o acervo e de como chegar ao Museu. 

Apesar de o aplicativo possuir uma interface simples nota-se que ainda existem 

alguns problemas de funcionamento no app para celulares Iphone. 

 

                                                                                                                                                                                   
Som. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/cultura/sete-dos-dez-maiores-museus-do-rio-
nao-tem-alvara-dos-bombeiros-18512031>. Acesso em: 18 nov. 2016.  
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3.1 O MHN E OS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016: A CASA MÉXICO 

 

 A cidade do Rio de Janeiro recebeu em agosto de 2016 os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos. Para receber o megaevento a cidade sofreu 

transformações estéticas com a destruição da Perimetral, ganhou mobilidade 

com a inserção do Veículo leve sobre trilhos (VLT) e pensando no período dos 

Jogos, recebeu espaços repletos de atividades culturais, chamados de 

“Boulevard Olímpico”.  

 A prefeitura do Rio de Janeiro montou dois boulevares na cidade, um no 

Porto Maravilha, região portuária do Rio, que compreende a Praça XV até a 

Gamboa, e outro em no Parque Madureira, na zona norte. Nesses ambientes 

além de assistir as competições e shows era possível participar de atividades 

culturais. Nesse contexto, tendo em vista a diversidade cultural ocasionada 

pela mistura de nacionalidades vindas ao Rio para assistir e participar das 

Olimpíadas, foram criadas as Casas dos Países, com o objetivo de fazer com 

que não só os residentes, mas que os turistas pudessem conhecer outras 

culturais. 

 A prefeitura espalhou 30 casas de países diversos por pontos diversos 

da cidade, mas a maior parte delas se concentravam na Barra da Tijuca, Zona 

Sul e Centro. Os países escolhidos foram: África, Alemanha, Austrália, Áustria, 

Brasil, Catar, Canadá, China, Colômbia, Dinamarca, Estados Unidos, 

Eslováquia, Finlândia, França, Grã-Bretanha, Holanda, Hungria, Itália, Jamáica, 

Japão, México, Polônia, Portugal, República Tcheca e Suíça. Além dos países, 

o Rio teve sua casa (Rio Showcase), Tóquio (Tokyo Caravan, local dos Jogos 

Olímpicos 2020) e Casa Pyeong Chang (onde acontecerá os Jogos de Inverno 

2018). Em todas essas casas havia exposições, degustações, música e festas. 

Entretanto, esse estudo concentra-se na Casa México.  

 A Casa México funcionou do dia 03 até 22 de agosto de 2016 no Museu 

Histórico Nacional. Na instituição havia exposições mexicanas e/ou que tinham 

relação com personalidades da cultura mexicana. Uma das exposições era de 

arqueologia e chamava-se “A magia do Sorriso”, a outra interativa, voltada para 

o público infantil. A exposição “Frida e eu” foi inspirada na pintora mexicana e 

em suas ideias e textos. No pátio externo da instituição um espaço destinado 
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ao público que desejasse assistir aos jogos do México com telão, recepção de 

atletas, coletivas de impressa. Além disso, havia um stand em que os artesões 

mexicanos vendiam seus produtos e onde podia-se pegar folhetos turísticos do 

país. Para complementar o clima mexicano, os shows no local eram 

comandados por mariachis e acompanhados de um food truck, onde o público 

poderia comprar as típicas comidas mexicanas. Cabe ressaltar que o espaço 

de convivência era gratuito, mas o visitante que desejasse ver as exposições 

precisaria pagar a entrada no museu. 
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4 A PERCEPÇÃO IMAGÉTICA DA HOSPITALIDADE EM MUSEUS 

 

Os estudos realizados a cerca do tema hospitalidade indicam o caráter 

intangível deste fenômeno. Assim como foi observado nas discussões dos 

capítulos anteriores, a hospitalidade pode ser compreendida, de maneira 

simples, como “toda forma de encontro entre alguém que recebe e alguém que 

é recebido” (CAMARGO, 2008, p.19). Desse modo, a hospitalidade pode ser 

percebida nos mais diversos cenários, desde os centros urbanos passando 

pelos ambientes domésticos, até nas instituições museológicas. No entanto, 

nota-se uma dificuldade em delimitar nos encontros entre anfitriões e hóspedes 

quais são os, de fato, hospitaleiros. Essa dificuldade se dá especialmente na 

pesquisa em turismo e hospitalidade, assim Camargo (2008, p.19) aponta este 

como “um problema da hospitalidade como fato pesquisado”.  

 Embora as relações de hospitalidade sejam construídas no processo de 

relacionamento com o outro e, portanto, essa relação é pautada por 

sentimentos ora de acolhida ou de hostilidade, é possível mensurar os 

aspectos que tangenciam esses encontros de forma a verificar a “qualidade” 

destes. Assim, avaliar uma cidade, um hotel e, sobretudo, um museu quanto à 

sua hospitalidade torna-se possível por meio de categorias e domínios da 

hospitalidade humana e urbana pensados por teóricos tais como: Conrad 

Lashley, Luiz Octávio de Lima Camargo e Lúcio Grinover a fim de oferecer 

recursos tangíveis aos pesquisadores.  

Com base nas teorias dos autores citados anteriormente e entendendo a 

latente relação existente entre turismo e museus desde as primeiras viagens 

turísticas, bem como observando o aumento do público turista nas instituições 

museológicas é possível estabelecer a partir do olhar do turista (URRY, 2001) 

que visita esses espaços quais elementos presentes ou ausentes nos museus 

remetem às noções de hospitalidade turística, para assim, a posteriori, 

identificar se essas instituições podem ser identificadas como hospitaleiras ou 

hostis. 
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 De acordo com Urry (2001) considerar a construção do olhar do turista 

pode ser uma ferramenta importante para entender o que se passa no lugar 

que nos é habitual. O olhar deste público é subjetivo, construído por meio da 

diferença de sociedades. Desse modo, é comum que o turista olhe com 

distanciamento às práticas que são comuns as instituições museológicas 

brasileiras. Nesse contexto, Urry (2001, p.16) afirma que: 

 

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.  

 

O olhar do turista pode questionar aspectos que para os museus são 

práticas comuns. Questionar, pesquisar e analisar a percepção dessa categoria 

de visitante pode gerar respostas e informações que podem vir a contribuir com 

o crescimento do museu em amplo sentido, especialmente no que tange a 

hospitalidade. 

Quando se pensa em pesquisa em turismo e hospitalidade, nota-se que 

embora existam diversas metodologias é frequente nesse campo a utilização 

de métodos tradicionais quantitativos e qualitativos que se restringem, em 

muitos casos, a entrevistas. 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). 

 

 Ao pensar a relação museus, turismo e semiótica de imediato pode-se 

pensar em acervos museológicos tais quais as pinturas, iconografias etc. 

Desvincular esse pensamento à primeira vista não é tarefa fácil. Assim, não é 
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simples entender como a percepção imagética da hospitalidade em museus, 

sendo a hospitalidade algo aparentemente abstrato pode ser percebida por 

meio de imagens. Sabendo que o turista é um praticante da semiótica que ao 

procurar no espaço turístico, significantes e/ou signos para compor seu 

imaginário (URRY, 2001), a resposta é clara, a partir do olhar do turista que 

“[...] é construído através de signos” (2001, p. 18).  

A leitura imagética da hospitalidade é subjetiva tal qual a sensação de 

acolhimento, vai além da relação entre indivíduos que se colocam em posição 

de quem recebe e quem é recebido. Leva-se em consideração também, 

aspectos (ou signos quando se fala em imagem) que compõem o espaço 

museal que tornam o ambiente mais acolhedor ou hostil.  

 Nesse sentido, para compreender como o olhar do turista cria imagens 

(e imaginários) sobre os museus, faz-se necessário conceituar termos como 

imagens, signos e semiótica. Para Joly (2012, p.19) a imagem pode ser 

considerada como “um instrumento de comunicação”, assim como para 

Zunzunegui (apud GASTAL, 2005) que pensa a imagem como materialização 

da percepção de um determinado fragmento do universo para que sua 

existência seja prolongada.  

Deve-se compreender que o termo imagem não diz respeito somente às 

fotografias ou pinturas, mas sim, a todos os elementos que “constituem uma 

narrativa visual” (GASTAL, 2005, p. 50). De modo mais claro, para Gastal 

(2005, p.49) tem-se uma imagem e/ou narrativa visual quando o contexto da 

mensagem visual é maior do que os detalhes, isto é, nas palavras da autora 

quando “o todo é maior do que as partes”.  

Os signos são elementos que remetem a uma significação. Todos os 

aspectos podem ser considerados signos, cores e texturas em uma pintura, 

sons e odores desde que exprimam ideias e suscitem a interpretação alheia 

(JOLY, 2012). De acordo com Pierce (apud JOLY, 2012, p.33) um signo é “algo 

que está no lugar de alguma coisa para alguém, em alguma relação ou alguma 

qualidade”. Nesse sentido, observa-se que o signo possui três polos que 

determinam sua dinâmica, tais como: o significante (a face perceptível), o 

referente (o que é representado) e o significado (o que significa). Para Pierce, 
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esse trinômio se relaciona em uma dinâmica tripolar em que se observa o 

significante, referente e significado, sempre vinculados um ao outro.  

Pierce (apud JOLY, 2012) trata ainda da classificação dos signos 

segundo a relação que exercem entre significante e referente. Para o autor, os 

signos podem ser classificados como: ícones, índices ou símbolos. Os ícones 

correspondem às representações fiéis dos seus referentes, a fotografia, 

portanto, pode ser citada como um exemplo neste caso. Os índices estão 

ligados aos signos que produzem uma relação de causa com o que 

representam, por exemplo, “palidez para o cansaço, a fumaça para o fogo [...]” 

(JOLY, 2012, p.35). E, por fim, os símbolos que expressam uma “relação de 

convenção com seu referente” (2012, p. 36).    

Originada a partir do início do século XXI, nos Estados Unidos, a 

semiótica, isto é, a ciência dos signos hoje consiste em uma disciplina do 

campo das ciências humanas, criada como uma metodologia que pudesse 

abranger toda a complexidade de se analisar uma imagem. A semiótica visa 

também estabelecer relações entre os mais diferentes signos contemplados em 

uma imagem e interpretá-los, além de encontrar leis que regulassem o 

funcionamento das suas categorias e comunicar por meio da imagem (JOLY, 

2012).  

Segundo Joly (2012, p. 39), a imagem pertence à categoria das 

representações: 

 

Se ela parece é porque ela não é a própria coisa: sua função é, 
portanto, evocar, querer dizer outra coisa que não ela própria, 
utilizando o processo da semelhança; Se a imagem é percebida como 
representação, isso quer dizer que a imagem é percebida como 
signo. 

  

Desse modo, por ser uma representação a imagem se assemelha com o 

referente que pretende representar e assim, pode confundir o receptor sobre o 

que é real e o que representação. No entanto, deve-se sempre atentar para o 

fato de que é a imagem nunca o objeto em si (JOLY, 2012). E é nesse sentido, 

que a imagem pode trair o trabalho semiótico dependendo da interpretação 

feita sobre ela.  
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 No mundo contemporâneo a associação turista e fotografia é comum. 

Urry (2001) aponta alguns elementos que compõem a relação entre turismo e 

fotografia indicando como a construção da imagem fotográfica pode impactar 

ou construir o olhar do turista.  

 De acordo com Urry (2001, p.187) a fotografia “dá forma a viagem”. 

Nessa relação turismo e fotografia, a foto é um meio de transcrição da 

realidade e de conhecimento visual sobre o objeto fotografado. A fotografia 

pode moldar o olhar do turista na medida em que este busca cenários 

emblemáticos do espaço em que está visitando, procura o melhor 

enquadramento, as cores mais vividas ou a ausência de cor. 

 Nesse contexto, Gomes (apud JUNIOR; SANTOS) observa a fotografia 

como um registro da experiência. Sabendo que a viagem é intangível, a 

maneira mais eficiente de tornar tangível esse processo seria fotografando-o.  

Assim, a partir da fotografia novas percepções de outros sujeitos podem 

emergir a cerca do objeto representado na imagem fotográfica.  

 

A imagem fotográfica, ao registrar a experiência, pode provocar 
novas percepções, produzir a subjetividade inerente ao ato de 
olhar do contemplador e, ao mesmo tempo, imortalizar o fato e o 
espaço captados, objetivando para o cientista aquele momento e 
contextualizando, com outros repertórios, signos do sujeito 
(GOMES, apud JUNIOR; SANTOS, 2007, p. 5). 

 

 Se ao produzir uma imagem fotográfica, um turista pode tornar tangível 

uma visita a um destino turístico, por exemplo. Pode-se então, por meio da 

fotografia, tornar aparente e consequentemente tangíveis, os elementos de 

hospitalidade de uma instituição. Acredita-se que o turista ao se sentir acolhido 

e, portanto, bem recebido, suas fotos refletiram a hospitalidade implícita no 

local visitado.  

 Para Urry (2001, p.186) todo turista quando registra momentos de sua 

viagem torna-se um semiótico ao procurar signos que designem os locais pelos 

quais passaram. Desse modo, autor afirma que:  
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À medida que todos se transformam em fotógrafos, todos também se 
transformam em semióticos amadores [grifo nosso]. Aprendemos 
que uma casa campestre, com cobertura de palha, representa “a 
velha Inglaterra”; ou que as ondas se arrebentando nas pedras 
significa “a natureza selvagem e indômita”; ou sobretudo, que uma 
pessoa com uma máquina dependurada no pescoço é, sem dúvida, 
um “turista”. 

 

 Nesse contexto, se o turista sente-se acolhido pela instituição elementos 

como acessibilidade tangível ou intangível, legibilidade – aspecto que deve ser 

pontuado quando se trata de turismo receptivo –, identidade (GRINOVER, 

2006), dentre outros irão aparecer mesmo que em segundo plano fotográfico.   

Tendo em vista as possíveis contribuições dos estudos da semiótica nos 

campos do turismo, da hospitalidade e da museologia, nota-se que a imagem 

pode, portanto, comunicar algo e materializar a percepção sobre determinado 

objeto. Desse modo, percebe-se que a imagem fotográfica captada por turistas 

pode evidenciar ou ocultar aspectos que lhe são hospitaleiros ou hostis, 

mesmo que de maneira inconsciente. Assim, pode-se por meio das imagens 

produzidas por tais visitantes determinar se uma instituição museológica pode 

ser considerada hospitaleira, embora as noções de hospitalidade e a 

interpretação da representação dos signos contidos nas imagens sejam 

subjetivas. 

 

4.1 METODOLOGIA DE ANÁLISE DA IMAGEM  

  

Como procedimento metodológico nesta pesquisa foi adotado o método 

de análise da imagem. No entanto, para Joly (2012) este método não é 

absoluto e exige que outras ferramentas sejam incorporadas ao processo de 

análise. Nesse caso, para complementar esta metodologia, foram utilizados 

conceitos de teóricos da hospitalidade, tais como Camargo (2005) e Grinover 

(2007).  

Sabe-se que a metodologia de análise da imagem pressupõe uma série 

de cuidados anteriores à análise em si, podendo-se citar: a definição de 

objetivos. De acordo com Joly (2012, p.49), a análise da imagem “por si só não 
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se justifica”, mas seu objetivo enquanto método é servir a um projeto que 

contemple objetivos de forma a oferecer respostas às questões levantadas na 

pesquisa. Nesse contexto, cabe ressaltar o objetivo geral deste trabalho que 

consiste em identificar nos registros fotográficos de turistas selecionados, 

elementos que remetam a hospitalidade ou inospitalidade no Museu Histórico 

Nacional.  

Ao analisar as fotografias recebidas, Joly (2012) recomenda que sejam 

decifradas as significações presentes por meio de signos que aparentemente 

surgem de forma “natural”. Além disso, com base na afirmação da autora, se 

prender ao que autor da foto quis comunicar ao fotografar pode ser um 

equívoco. Pois, nem mesmo este consegue mensurar toda significância que 

sua fotografia possui. Assim, deve-se interpretar a imagem de forma a extrair 

uma mensagem que leve em consideração onde, por quem e em contexto foi 

produzida a fotografia. Nas palavras de Joly (2012, p. 44): 

 

[...] Se persistimos em nos proibir de interpretar uma obra sob o 
pretexto de que não se tem certeza de que aquilo que 
compreendemos corresponde às intenções do autor, é melhor parar 
de ler ou contemplar qualquer imagem de imediato. Ninguém tem a 
menor ideia do que o autor quis dizer; o próprio autor não domina 
toda a significação da imagem que produz.  

 

Desse modo, a metodologia construída para interpretar os signos 

contidos nas fotografias dos turistas se apoiou no conceito de Tempos e 

espaços da hospitalidade humana (Camargo, 2005) e as categorias da 

hospitalidade estabelecidas por Grinover (2006) voltada às cidades, que, neste 

trabalho foram adaptadas para o espaço museal.  

A matriz desenvolvida por Camargo (2005), “tempos e espaços da 

hospitalidade” que cria dezesseis campos teóricos para o estudo da temática, 

foi selecionada para compor a metodologia como forma de agrupar as fotos 

recebidas em categorias, tais como: “receber”, “alimentar”, “hospedar” e 

“entreter”. Assim, torna-se possível verificar em quais tempos a hospitalidade 

ou inospitalidade no Museu Histórico Nacional se dá. Adotou-se para fins de 

análise, somente o espaço público, pois o objeto de estudo, o Museu Histórico 

Nacional é um museu público federal.  
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                  Tempos                                                

Espaço 

Recepcionar Hospedar Alimentar Entreter 

Público A recepção em 

espaços e 

órgãos públicos 

de livre acesso. 

A hospedagem 

proporcionada 

pela cidade e pelo 

país 

A 

gastronomia 

local 

Eventos 

públicos de 

lazer e 

eventos 

Figura 3: Tempos e Espaços da hospitalidade humana. 
Fonte: Adaptado de Camargo (2005). 

 Para a análise das imagens, foram estabelecidos signos para cada 

tempo indicado por Camargo (2005) aplicados à realidade dos espaços 

museais. Assim, para a primeira ação/tempo da hospitalidade, o “receber”, 

foram estabelecidos indicadores que sugerem uma recepção de livre acesso e 

acolhedora, tais como: limpeza (lixeiras), segurança (guardas salas, guardas 

externos e câmeras), iluminação (interna e externa) e sanitários (internos e 

externos).   

O tempo “hospedar” pode gerar confusão ao pensar na relação 

hospedagem e museus. Em um primeiro momento, não remete o turista a 

nada, no entanto, neste caso foram utilizados elementos que ofereçam repouso 

para descansar, mesmo que por um breve instante. Desse modo, 

estabeleceram-se dois indicadores comuns em museus, tais como: bancos 

para descanso no interior do museu e/ou no pátio.  

O “alimentar” foi representado por elementos que remetem às 

lanchonetes, cafés, restaurantes, quiosques e bebedouros. Nesse tempo da 

hospitalidade, aqui utilizado como categoria, foram aceitos signos como: 

cardápios que indiquem preços e variedades, ambiente, dentre outros 

derivados.  

Por fim, o tempo “entreter” relacionado à função primeira do museu. 

Neste caso, para fins de análise esteve representado por signos como: 

exposições, eventos, acervo e atividades ao ar livre.  

A seguir, todos os elementos considerados na análise estão expressos 

na figura 4. 
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Recepcionar Hospedar Alimentar Entreter 

 Limpeza; 

Lixeiras 

 Segurança; 

Guarda-salas 

Câmeras 

Seguranças 

externos. 

 Iluminação; 

 Sanitários. 

 Espaço para 

descanso no 

interior do 

museu; 

 Espaço para 

descanso no 

pátio do 

museu. 

 Cafés; 

 Lanchonetes; 

 Restaurantes; 

Cardápio 

Preço 

Variedade 

 Bebedouros. 

 Exposições; 

 Eventos; 

 Acervo; 

 Atividades ao 

ar livre. 

Figura 4: Tempos da hospitalidade humana e seus signos. 
Fonte: Elaboração própria, baseado em Camargo (2005). 

 Para complementar a metodologia que compõem a análise das imagens 

captadas pelos turistas a fim de verificar a hospitalidade na instituição Museu 

Histórica Nacional, utilizou-se três categorias da hospitalidade elaboradas por 

Grinover (2006) para dar conta de interpretar todos os signos que surgiram nas 

fotografias.  

 Sabe-se que ao pensar nas três dimensões da hospitalidade – são elas: 

acessibilidade, legibilidade e identidade –, Grinover (2006) utilizou esses 

conceitos para compreender as dinâmicas dos centros urbanos. No entanto, 

neste trabalho considerou-se que as dimensões expressas pelo autor poderiam 

subsidiar uma análise aprofundada das relações e dos elementos que estão 

presentes no espaço museal. Desse modo, os museus podem, dentro do seu 

microespaço geográfico, ser símbolos da experiência do turista. 

 Como acessibilidade entende-se os meios físicos, psicológicos e 

socioeconômicos que permitem a entrada e permanência do turista no museu. 

Grinover (2006) divide a acessibilidade em tangível e intangível. A primeira se 

refere aos elementos físicos que tornam a infraestrutura do museu acessível a 

deficientes físicos, idosos e crianças. Já a acessibilidade intangível está 

relacionada ao acesso à cultura, por exemplo, implica em fatores que 

possibilitam a entrada e compreensão do acervo museológico por todos os 

tipos de público. Os elementos de acessibilidade tangível que poderiam ser 
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analisados nas imagens são: infraestrutura acessível para portadores de 

necessidades especiais tais como: rampas, elevadores, escadas rolante, piso 

tátil, dentre outras. Sobre acessibilidade intangível, programação para todos os 

públicos (crianças, idosos, etc), maquetes táteis, audioguides e aspectos que 

remetam ao preço dos ingressos e possibilidades de atividades gratuitas.  

 

Acessibilidade 

Infraestrutura de acesso aos deficientes físicos  

Rampas, elevadores, escada rolante e piso tátil. 

Programação para todos os públicos  

Exposições para adultos, crianças e ferramentas para 
portadores de deficiência como maquetes táteis e audioguides. 

Preço dos ingressos e de atividades culturais  

            Figura 5: Acessibilidade e seus signos.        
            Fonte: Elaboração própria, baseada em Grinover (2006). 

 

 A legibilidade se relaciona com a forma como o museu pode ser lido e 

interpretado por meio de mensagens visuais tal qual sua sinalização interna e 

externa ou de instrumentos de apoio ao turista como folhetos bilíngues. De 

acordo com Grinover (2006, p. 42), entende-se por legibilidade “a qualidade 

visual de uma cidade, de um território, examinada por meio de estudos da 

imagem mental que dela fazem”. Nesse sentido, para avaliar a legibilidade do 

museu foi verificado se as fotografias contemplavam elementos como: placas 

de sinalização ou folhetos e guias, e, especialmente pensando no turismo, se 

estas são bilíngues. 

Legibilidade 

Sinalização interna e externa 

Sinalização bilíngue 

Folhetos e guias turísticos  

            Figura 6: Legibilidade e seus signos.        
            Fonte: Elaboração própria, baseada em Grinover (2006). 
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Por último, a identidade, construída ao longo do tempo, consiste em um 

símbolo que representa a instituição no imaginário dos habitantes e é 

facilmente reconhecida pelo turista ao visitá-la. No Museu Histórico Nacional, 

por sua história, considerou-se sua arquitetura imponente como um elemento 

de hospitalidade. 

Identidade 

Símbolo da instituição 

Arquitetura, acervo, dentre outros. 

Cordialidade na recepção 

            Figura 7: Identidade e seus signos.        
            Fonte: Elaboração própria, baseada em Grinover (2006). 

 

 A coleta de dados foi realizada nos dias 19, 20 e 22 de agosto de 2016, 

as duas primeiras datas foram os últimos dias de competições dos Jogos 

Olímpicos Rio 2016. Cabe ressaltar que não houve aplicação da pesquisa no 

dia 21 de agosto, pois o museu não funcionou devido às competições de 

atletismo na Rua Marechal Âncora6. Desse modo, o Museu Histórico Nacional 

que não funciona as segundas-feiras, abriu excepcionalmente no dia 22 de 

agosto, data do último dia de coleta de dados da pesquisa. 

 A aplicação da pesquisa consistiu na entrega de um cartão em três 

idiomas (português, inglês e espanhol) que continha a seguinte questão: “como 

você foi recebido pelo Museu Histórico Nacional?”. Para responder, o turista 

deveria tirar uma fotografia representasse a hospitalidade ou inospitalidade do 

MHN e compartilhar em suas redes sociais por meio de um post público e 

utilizando a hashtag da pesquisa (#TCultNoMHN). Pensando nos turistas que 

não possuem redes sociais, não estão habituados com a utilização de hashtags 

ou que não quisessem postar a foto em suas redes sociais, havia a opção de 

enviar a fotografia pelo aplicativo de mensagens para smartphones, whatsapp. 

                                                             
6
 Devido ao encerramento dos jogos olímpicos Rio 2016 e as finais de algumas modalidades 

esportivas algumas ruas da cidade do Rio de Janeiro foram interditadas. A Praça Marechal 
Âncora que dá acesso ao Museu Histórico Nacional foi uma das que foram interditadas. Mais 
informações disponíveis em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/ 
2016/08/rio-tem-esquema-especial-de-transito-para-encerramento-volei-e-maratona.html>. 
Acesso em: 20 nov. 2016. 
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Nesse caso, foi disponibilizado um número de telefone especialmente para 

pesquisa.  

 A fase de pesquisa de campo da pesquisa contou com participação de 

três estudantes bilíngues do curso de turismo da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) que ficaram localizados no portão principal de entrada da 

instituição. Os estudantes devidamente identificados com crachás da 

universidade, abordavam os visitantes, identificando-se e explicando que 

estavam aplicando uma pesquisa em parceria com o Museu Histórico Nacional 

e faziam a pergunta filtro, a fim de verificar se eram moradores da cidade do 

Rio de Janeiro ou turistas. Caso se o visitante fosse turista, os pesquisadores 

explicavam o procedimento de postagem ou envio da imagem ao potencial 

respondente. 

Considerou-se turista e, portanto, apto a responder a pesquisa, todo 

visitante que não fosse residente da cidade do Rio de Janeiro. Essa 

metodologia seguiu os parâmetros das pesquisas realizadas pelo T-Cult, no 

Museu Histórico Nacional, a fim de contextualizar o perfil do público desta 

instituição.  

Para a pesquisa de campo foram impressos 512 cartões, dentre os quais 

264 estavam em português, 124 em inglês e 124 em espanhol. Foram 

abordados 201 turistas. Nesse período, entre os dias 19 e 20 de agosto, o 

museu recebeu aproximadamente 15007 visitantes. Não se têm informações de 

quantos visitantes o museu recebeu apenas no dia 22 de agosto. 

Cabe evidenciar aqui as dificuldades no processo de aplicação e 

recebimento dos dados. Embora houvesse no Museu Histórico Nacional fluxo 

intenso de visitantes, notou-se que uma das dificuldades era encontrar o 

público alvo da pesquisa, dado que a maior parte era formada por residentes 

da cidade do Rio de Janeiro que foram conhecer e participar das atividades 

gratuitas da Casa México.  

Em pesquisa realizada no Museu Histórico Nacional pelo Grupo de 

pesquisa Turismo, Cultura e Sociedade (T-Cult), coordenado pela Prof.ª Dr.ª 

                                                             
7
 Dado referente ao público pagante que além de participar das atividades gratuitas da Casa 

México, visitou as exposições do museu. Informação disponibilizada pelo setor educativo do 
Museu Histórico Nacional. 
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Karla Estelita Godoy em 2011 e 2013, cujo objetivo consistia em estudar o 

perfil da demanda turística de museus federais do IBRAM no Estado do Rio de 

Janeiro, entender seus hábitos de visita, as motivações e percepções, nota-se 

que o público do museu é formado por moradores da região.  

De acordo com a Figura 8, 73,7% do público do MHN é formado 

residentes da cidade do Rio de Janeiro e 26,3% de turista. Esse dado pode 

estar relacionado com os eventos e exposições de curta permanência que o 

museu recebe que trazem sempre novidades para esse público. Um exemplo 

claro é Casa México.   

 

 

               Figura 8: Tipo de público. 
               Fonte: T-Cult (2013). 

 

Pode-se apontar como dificuldade também o período de abertura do 

museu nos dias 20 e 22 de agosto. Nessas datas, o museu funcionou somente 

no período da tarde. Vale citar também os longos períodos de chuva intensa na 

cidade do Rio de Janeiro o que pode ter reduzido o fluxo de visitantes. E com a 

chuva torrencial na tarde do dia 20, faltou energia na instituição, o que fez com 

que os portões fechassem por cerca de 1 hora, interrompendo as atividades 

tanto do museu como da Casa México. 

 

4.1.1 Resultados e discussões 

 

Como resultado da pesquisa de campo, foram recebidas 30 imagens de 

10 turistas, isto é, alguns enviaram mais de uma fotografia. Destes 

74% 

26% 

Tipo de público 

Residentes do Rio de Janeiro Turistas 
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respondentes dois optaram por publicar sua fotografia no Instagram e 

Facebook, e oito enviaram-na por whatsapp com comentários que contribuíram 

com o processo de interpretação da imagem.   

 Deve-se salientar que das 30 fotografias recebidas apenas oito foram 

selecionadas para análise por razões específicas. Em alguns casos, por 

exemplo, as fotografias tinham como primeiro plano rostos de pessoas, então, 

pela ética do uso da imagem, não seria adequado publicá-las neste trabalho. 

Em outros casos, os donos das fotografias não enviaram a autorização de 

publicação da imagem. E, por fim, foi realizado um filtro em que as imagens 

que possuíam ângulos idênticos sobre determinado objeto foram descartadas 

nessa análise.  

 Deve-se ressaltar a forma como a análise foi desenvolvida. Primeiro, de 

acordo com os códigos visuais pré-estabelecidos na sessão anterior, as 

fotografias serão distribuídas em quatro categorias segundo os domínios 

público e comercial elaborados por Camargo (2005), tais como: receber, 

hospedar, alimentar e entreter. Após a categorização das imagens, será 

verificada a ocorrência de códigos visuais que remetam às três dimensões da 

hospitalidade indicadas por Grinover (2006): acessibilidade, legibilidade e 

identidade. Desse modo, poder observar o fenômeno da hospitalidade em 

profundidade a cerca dos códigos visuais que aparecem nas imagens. 

 

O receber público  

A figura 9 apresenta uma série de signos que remetem tanto à 

hospitalidade como uma possível inospitalidade, portanto é preciso analisá-la 

em partes. Primeiro, trata-se de uma imagem que pode ser enquadrada no 

espaço público e comercial. No público por ser o Museu Histórico Nacional uma 

instituição pública e de livre acesso ao público, e no tempo receber, pois 

demonstra o primeiro contato do turista com a instituição. Observa-se que o 

enquadramento da foto privilegia uma fila, composta pela presença de idosos e 

crianças, o que pode indicar uma insatisfação do respondente. Ao lado da fila 

pode-se observar o portão principal do museu e na parede ao lado, banners 

que informam a programação do museu quanto às exposições do mês de 

agosto. Ao fundo, observa-se a entrada para a parte interna do museu – onde 
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se localiza a bilheteria –, uma lixeira e o espaço ao ar livre do Bistrô The Line 

com cadeiras, mesas e cobertura.  

O primeiro signo a ser analisado é a acessibilidade. Nessa perspectiva 

observa-se a presença da fila, para Grinover (2006), um dos indicadores de 

acessibilidade é a disponibilidade de instalações, isto é, a capacidade dos 

equipamentos. Pensando no signo, questiona-se se a instituição estudou o 

público atraído pelo Boulevard Olímpico e a Casa México e se o Museu 

comportaria tantas pessoas em um mesmo momento. 

Ainda sobre acessibilidade física não se observa signos que indiquem 

que o museu é acessível aos deficientes físicos, ao contrário, observa-se uma 

senhora e um senhor que aparentam ser idosos na fila de entrada. Embora na 

pesquisa de campo se tenha notado que existia fila preferencial, talvez esse 

público não tenha recebido a informação ou haja ausência de sinalização que 

indiquem isto. Prover informação aos visitantes traz a sensação de acolhida e 

segurança, nas palavras de Grinover (2016, p.32) “oferecer e receber 

informação é um mecanismo de hospitalidade”.  

No campo da acessibilidade intangível, nota-se a presença de um 

público de todas as idades, além da programação ao lado da fila indicando 

havia exposições para todos os públicos. Sabe-se que o Museu Histórico 

Nacional recebeu a exposição Frida e eu, voltada para o público infantil. No 

entanto, além dessa iniciativa, o MHN possui uma coleção de brinquedos que 

datam de 1986 (MUSEU HISTÓRIO NACIONAL, 2016). A coleção visa à 

representatividade da criança na instituição e pode ser um atrativo em potencial 

para esse público. 

O segundo signo se refere à legibilidade. Além de informar a 

programação do museu, os banners informativos indicam uma das formas 

como o museu pode ser lido, como é reconhecido, isto é, ao chegar à 

instituição, o turista tem a sua frente informações sobre as exposições que 

estão acontecendo e até quando vão ficar no museu. Não se nota sinalização 

nesse espaço, indicando, por exemplo, onde se localiza a fila preferencial, 

sanitários, bebedouros, dentre outros.  
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O terceiro signo está relacionado com a identidade. Na fotografia, nota-

se a arquitetura do museu evidente. Mesmo que em um segundo plano, o 

respondente privilegia a parte central da instituição. Em uma analogia ao que 

Grinover (2006) chama de identidade nas cidades, observa-se que a 

arquitetura do museu cria a imagem e torna-se símbolo de memória da 

instituição. 

  

 

               Figura 9: Entrada para as exposições do Museu Histórico Nacional. 
                  Fonte: Publicado por Mariana da Costa (2016) no Instagram. 
 

 

Na figura 10, nota-se na parte interna do Museu três visitantes olhando 

para cima ao lado de um segurança e na parte externa, dois visitantes olhando 

para dentro. De acordo com as cores do céu e a umidade na cobertura do 

pátio, pode-se concluir que estava chovendo e o Museu estava abrigando 

aqueles visitantes da chuva. À frente, o portão principal da instituição, que 

aparece pela segunda vez nas fotografias. No entanto, dessa vez, aparece 

junto tendo como fundo, uma bandeira que embora não se possa precisar que 

lugar representa, é semelhante a do Brasil por suas cores, verde e amarelo.  

A fotografia traz elementos a enquadram na categoria “receber”. É 

possível observar o segurança, a cobertura que acolhe os visitantes, 

impedindo-os de se molharem com chuva e apesar das poças d’água presente 
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no chão, é notável a ausência de lixo no espaço denotando limpeza. A relação 

entre hospitalidade e acolhida é estreita. Ser hospitaleiro pressupõe acolher o 

outro e protegê-lo (Grinover, 2006).  

 O primeiro signo, acessibilidade (tangível e intangível), não está 

explicito na fotografia. O signo legibilidade também está ausente nessa 

imagem. Nem sempre todas as dimensões da hospitalidade segundo Grinover 

(2006) aparecem nas fotos e essa ausência também é representativa.  

 

Uma outra dimensão poderá ter sua presença mais marcante do que 
outra, o que poderia sugerir uma necessidade de adequação, ou seja, 
um certo equilíbrio entre as categorias de análise da cidade à luz dos 
princípios e das regras da hospitalidade (GRINOVER, 2006, p. 31) 

 

Em contra partida, signos que correspondem à identidade do Museu 

estão bem marcados. O portão principal e arquitetura de uma das saídas da 

instituição, junto às palmeiras e a bandeira ao fundo que remete à bandeira do 

Brasil parecem compor o imaginário sobre a identidade do museu.  

 

                                  Figura 10: O Museu como abrigo. 

                                  Fonte: Gabriel Conceição (2016). 
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Na figura 11, observa uma placa de sinalização na cor roxa que 

contempla itens como “informações”, “elevador”, “exposição de longa duração”, 

“pátio Santiago” e “biblioteca”. O respondente privilegiou a informação para 

indicar a forma como o museu o recebeu. A quantidade de informações 

recebidas dita a forma como o turista orienta-se pelo espaço. A falta de 

informação acarreta em dificuldades para os turistas, especialmente os que 

não falam o idioma do destino que estão visitando. Para Grinover (2006, p.32) 

quando o espaço indica as informações ao outro:  

 

[...] 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.  

 

Quanto à acessibilidade tangível pode-se estabelecer discutir o ícone 

elevador que aparece na imagem. Possui elevador nesses espaços torna a 

instituição acessível ao público com deficiência física. Sobre acessibilidade 

intangível pode-se dizer que a texto da placa está acessível à turistas 

estrangeiros que não falam português. 

A imagem como um todo indica legibilidade do museu, como a 

instituição informa o seu público sobre a localização dos espaços e serviços. 

Cabe ressaltar que além das informações por escrito, existem dois ícones na 

placa.  
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                                  Figura 11: Sinalização bilíngue. 
                                  Fonte: Melissa Pacheco (2016). 
 

 A figura 12 conduz o primeiro olhar para o busto à direita. A parede 

verde ao lado da escultura possui a contextualização da exposição em letras 

brancas. A continuação observa-se um quadro que embora centralizado na 

parede, ocupa quase todo espaço, ao seu lado um extintor de incêndio. Ao 

fundo, a passagem para outra porta. Do outro lado, um quadro menor do que o 

anterior com uma legenda ao lado, em frente, uma vitrine com os pequenos 

acervos. A imagem é composta pelos tons de verde das paredes e pontos 

iluminados que dão destaque às peças da exposição. Na parte superior da foto, 

observa-se a iluminação tendendo ao lado esquerdo e na inferior, o piso em 

madeira refletindo a luz. Acredita-se que o respondente privilegiou os 

elementos de iluminação e o acervo na composição da foto.  

 Sobre acessibilidade tangível pode-se inferir que de acordo com a 

imagem, este pode ser um espaço para um cadeirante circular. Não se percebe 

nenhum obstáculo para as pessoas com mobilidade reduzida. Para os 

deficientes visuais talvez não seja um espaço agradável, visto que não há piso 

tátil nessa área. Já sobre a acessibilidade intangível, nota-se que há legendas 

ao lado das peças e textos explicativos que contextualizam a sala.  
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No campo da legibilidade, como discutido anteriormente, nota-se que há 

um texto explicativo, possivelmente explicando a sala de exposição. No 

entanto, como não se pode ler o texto na imagem, não se sabe é bilíngue e, 

portanto, “legível” aos turistas estrangeiros.  

A identidade fica evidente quando a escultura que lembra um busto é 

para onde olhos são dirigidos naturalmente por conta da iluminação. Quando 

se menciona “Museu Histórico Nacional”, o imaginário gira em torno do período 

do Império, em razão também da arquitetura do Museu. Logo, a presença de 

bustos, símbolos dos reis e dos governantes compõem esse imaginário.   

 

          Figura 12: Interior do museu.  
                       Fonte: Melissa Pacheco (2016) 

. 

 Na figura 13, observa-se uma mulher com uma criança descendo na 

escada rolante. Ao fundo, um casal tira foto na exposição enquanto uma 

moça e um menino observam o acervo. Nessa imagem pode-se analisar o 

signo da acessibilidade, outros signos como legibilidade e identidade não 

estão evidenciados na fotografia. 

 Pode-se falar em acessibilidade tangível e intangível baseada na 

fotografia. A escada rolante, como signo principal da fotografia, indica não 

uma acessibilidade para pessoas com deficiência em geral, mas 

especialmente para o público da terceira idade, crianças pequenas, grávidas, 
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dentre outros. Quando se fala de acessibilidade intangível somente uma 

entrevista poderia responder se o conteúdo da exposição foi compreendido 

por todos os tipos de público. No entanto, nota-se a presença de crianças 

tanto observando a exposição, quanto descendo a escada rolante. Pela 

fotografia, percebe-se que a exposição contém muitas imagens o que pode 

facilitar o entendimento geral ou aguçar a curiosidade, especificamente das 

crianças.  

    

 

Figura 13: Exposição design AMÉRICA LATINA 

JOGOS OLÍMPICOS: MÉXICO 68 – RIO 2016. 

Fonte: Angélica Veiga (2016) 

 

O receber e hospedar 

 

 Na figura 14, observa-se o pátio externo do Museu Histórico 

Nacional, onde estava abrigada a Casa México. Junto ao recebimento da 

fotografia, a turista enviou um comentário contextualizando sua foto. Sabe-se 

que o fotografo não domina toda significância da sua imagem (JOLY, 2012), 

mas obter a informação sobre contexto da fotografia auxilia no processo de 

interpretação da imagem.  
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A respondente, Rafaela Testa, enviou o seguinte comentário: “isso, pra 

mim, representa como a instituição me acolheu e acolheu a todos! Permitindo 

troca de conhecimentos e aprendizado sobre outras culturas”. Embora a 

pesquisa se baseie na análise de imagens, cabe uma observação sobre essa 

fala. 

A hospitalidade se dá na relação entre dois sujeitos: o anfitrião e 

hóspede, por assim dizer. No momento em que há a quebra do estigma em 

que o “outro” é o “inimigo” e todos convivem de forma pacífica e amistosa, a 

instituição ao proporcionar o intercambio de culturas em um ambiente 

acessível, legível e com identidade, cria, portanto, um ambiente hospitaleiro. 

No caso específico do Museu Histórico Nacional, ao promover o encontro de 

nacionalidades em que todos (turistas e residentes) podem ter acesso físico, 

psicológico e socioeconômico, mostra como o espaço público deve ser um 

provedor de encontros e trocas culturais, pois “o espaço público é, por 

definição, território de partilha coletiva, cuja apropriação não pode ser exercida 

por ninguém em particular” (GRINOVER, 2006, p. 39-40).  

Na fotografia, vê-se grande circulação de pessoas em um espaço limpo, 

com lixeira, refletores desligados e a esquerda bancos para descanso com 

cobertura contra chuva e sol. Esses elementos enquadram a fotografia em 

duas categorias de Camargo (2005), o receber público ao indicar um espaço 

limpo, com troca de relações entre diversas pessoas. Quando no canto 

esquerdo da foto aparecem os bancos para descanso com coberturas percebe-

se que a foto também se enquadra na categoria hospedar.  

O segundo signo a ser identificado na imagem são os que fazem parte 

das dimensões da hospitalidade. Na imagem, podemos identificar a 

acessibilidade intangível, em relação ao socioeconômico, um espaço no museu 

em que está ocorrendo atividades gratuitas. O preço é um fator inibidor nesses 

espaços.  

Com relação à legibilidade, observa-se uma placa indicando México, 

mas de acordo com o enquadramento da foto não é possível avaliar o que está 

escrito e tampouco se é bilíngue.  
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Sobre o terceiro signo, não foram evidenciados códigos visuais que 

remetessem à identidade da instituição, tais como a arquitetura. 

 

 

Figura 14: Pátio do Museu Histórico Nacional. 

Fonte: Rafaela Testa (2016). 

 

O hospedar público 

 A figura 15 não contém todos os signos de análise estabelecidos. No 

primeiro plano observa-se uma lixeira, com o nome do Museu Histórico 

Nacional e ao lado, uma moça sentada em um banco no pátio interno do 

museu com um celular na mão. Ao fundo está um homem em pé e atrás dele a 

iluminação de outra sala expositiva. 

 Nessa fotografia podemos observar elementos que caracterizam o 

hospedar público em museus. Os bancos são uma forma de oferecer descanso 

aos visitantes, mesmo que por poucos momentos. Quanto aos signos 

acessibilidade e legibilidade, não se notam referências a eles. A identidade, 

contudo, está estampada no nome da instituição.  
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       Figura 15: Lixeiras personalizadas. 

       Fonte: Angélica Veiga (2016). 

 

O entreter e alimentar público  

 No centro da figura 16 estão os mariachis, atração trazida para compor o 

entretimento oferecido pela Casa México. Ao fundo uma pequena fila no food 

truck algo que se assemelha a uma lanchonete sob-rodas, com comidas 

tradicionais da cozinha mexicana. Ao lado, uma barraca vendendo pamonha. 

Pouco aparece do museu na fotografia, apenas uma parte do pátio. 

 Proporcionar atividades externas, especialmente no período de 

megaeventos, pode atrair turistas para o museu. Promover o entretenimento 

gratuito é válido, pois pode gerar visibilidade para instituição e desmistificar 

conceitos de que o museu é o lugar do outro, do “culto”. Foram recebidas três 

fotos com foco nos mariachis, entretenimento promovido pela Casa México. 

 A acessibilidade tangível desse espaço é facilitada, pois como percebe-

se na imagem não existem obstáculos para um cadeirante e apesar de não 
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haver piso tátil, acredita-se que por ser um local amplo, um deficiente visual 

não tenha maiores problemas. Quanto ao food truck nota-se que o balcão é 

elevado demais, um cadeirante poderia ter dificuldade ou se sentir 

constrangido ao comprar uma refeição. Sobre a acessibilidade intangível, sabe-

se que essa era uma atividade gratuita e acessível “psicologicamente” a todos 

os públicos, entretanto, no que diz respeito à alimentação, não se pode inferir, 

pois na fotografia não aparecem os preços.  

 A legibilidade transparece no food truck com o nome da “lanchonete” e o 

cardápio ao lado, não identificáveis na fotografia. Quando ao terceiro signo, a 

identidade, não se nota aspectos da identidade da instituição, somente da 

cultura mexicana representados pelos mariachis e pela bandeira do México ao 

fundo.  

 

       Figura 16: Mariachis no pátio externo do museu (Casa México).  

       Fonte: Victor Rezende (2016). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os museus possuem vínculo com o turismo enquanto fenômeno desde 

seu nascedouro. As primeiras viagens realizadas com fins de estudo tinham 

como ponto principal a visita a museus e galerias de arte marcam essa relação. 

Na contemporaneidade, observa-se o turismo de massa, cada vez mais 

distante dos atrativos turísticos clichês, tais como praias e shoppings centers, e 

próximo da composição de pacotes turísticos compostos por museus. 

 Embora ainda existam particularidades no processo de turistificação dos 

museus, é necessário que essas instituições entendam as necessidades que 

desse público, sobretudo no que diz respeito aos serviços turísticos e ao 

atendimento. Cabe ressaltar que essa relação precisa ser recíproca, assim 

como os museus precisam pensar esses espaços para o turismo, é necessário 

que esse público, e todo o trade turístico, entendam as peculiaridades dessas 

instituições.  

 Sabe-se, contudo, que as instituições museológicas têm recebido cada 

vez mais o público turista e a forma como estes são recebidos impacta na 

experiência da viagem e no imaginário turístico do destino. Para tanto, o 

presente estudo concentrou-se em identificar os aspectos de hospitalidade 

presentes no Museu Histórico Nacional. Baseado nos tempos e espaços 

estabelecidos por Camargo (2005), a metodologia de análise diferenciou-se 

das que frequentemente são utilizadas para avaliar a hospitalidade das cidades 

e atrativos. Neste trabalho foi utilizada a análise da imagem de turistas que 

frequentaram o MHN no período dos Jogos Olímpicos Rio 2016, em que o 

Museu foi inserido no Boulevard Olímpico, abrigando a Casa México. 

Para análise dos resultados, levou-se em consideração o espaço 

público, por se tratar de uma instituição pública, e os tempos receber, 

hospedar, alimentar e entreter; e para estabelecer signos para identificar a 

hospitalidade nas fotografias, foram utilizados os conceitos de Grinover (2006), 

a saber, acessibilidade, legibilidade e identidade.  

Como resultado da pesquisa observou-se que as fotografias, em sua 

maior parte, foram registradas no tempo Receber (Camargo, 2005) e as 

dimensões acessibilidade e identidade foram marcantes para os respondentes.  
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Com relação à acessibilidade tangível, as fotografias pouco 

representaram os signos dessa dimensão, o que pode estar ligado ao fato de 

que os respondentes não necessitarem de nenhum tipo de acessibilidade física 

para vivenciar o espaço. A acessibilidade intangível foi expressa pela presença 

de crianças nas fotografias e da programação das exposições para todos os 

públicos, bem como o espaço de convivência gratuito promovido pela Casa 

México.  

A legibilidade do local apareceu nas fotografias, representada pelos 

signos de sinalização bilíngue e legendas contextualizadas. Essa dimensão 

não foi tão marcante, o que pode indicar falta de sinalização em alguns pontos 

do museu ou pontos a serem revistos, como o caso da fila. Esta fotografia 

remete a uma situação de inospitalidade, ainda que houvesse outros elementos 

que indicassem hospitalidade. A presença de idosos na fila revela a falta de 

legibilidade do Museu ao não sinalizar uma fila preferencial ou a ausência de 

acessibilidade decorrente da falta de infraestrutura (ou estudo de capacidade 

de carga) para comportar tamanho público, por exemplo.  

A identidade do Museu Histórico Nacional foi representada pela 

arquitetura e pela entrada da instituição. As bandeiras marcam a trajetória 

política desde a chegada dos portugueses, as enormes palmeiras e o acervo 

indicam e reforçam a identidade do MHN para os turistas.  

A instituição, segundo os resultados obtidos, pode ser considerada um 

hospitaleira, acessível em termos intangíveis e com identidade forte. No 

entanto, deve-se ter cuidado com aspectos como a lotação de público. O 

museu precisa estar atendo ao estudo de capacidade de carga para identificar 

se é capaz de comportar um público como o recebido no período dos Jogos 

Olímpicos e quais medidas podem ser tomadas para seu devido acolhimento. 

E, além disso, outro fator a ser estudado é a sinalização, que, embora tenha 

sido considerada hospitaleira, pudesse também estar presente em outros 

locais.  

Como premissa desta pesquisa acreditava-se que o olhar do turista era 

influenciado pelo sentimento de hospitalidade ou hostilidade, e que o reflexo 

dessa percepção transpareceria nas fotografias dos turistas. De fato, percebe-

se nas fotografias analisadas que os turistas buscam enquadrar aquilo que 



81 
 

parece hospitaleiro ou, como se lhe parecer hostil também é fotografado, mas 

não de forma a guardar como recordação, e sim como base para possíveis 

reclamações. Observa-se isso no caso da fotografia da fila de entrada no 

Museu, que aparecia em primeiro plano.  

 Deve-se ressaltar sobre a dificuldade da coleta de dados ao utilizar a 

metodologia da análise da imagem baseada nas fotografias tiradas por turistas. 

É um processo dificultoso em que o pesquisador depende do respondente e, 

sobretudo, requer cuidados relacionados à ética da imagem.  

Contudo, notou-se que, embora haja produção acadêmica consistente 

nas áreas da hospitalidade, da museologia e do turismo, não se identificaram 

estudos que tivessem analisado esses temas de maneira convergente. Para 

além disso, poucas são as produções que estudam o campo segundo tal 

abordagem, o que confere a esta pesquisa um primeiro passo rumo aos 

estudos do turismo, museus e hospitalidade. 
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