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RESUMO

Esta tese é resultado de uma pesquisa sobre as representações sociais do
acolhimento, da alimentação, do entretenimento e da hospedagem, considerados,
nesse estudo, como tempos sociais da hospitalidade. A pesquisa é realizada entre
profissionais e estudantes do setor de turismo da cidade do Natal. A pesquisa parte
do ponto de vista de que identificar a noção de hospitalidade, implícita em seus
tempos sociais, e as suas implicações teóricas e práticas, é essencial para o êxito
de qualquer destinação turística. Existe alguma pertinência no uso crescente desta
palavra como sinônimo de turismo? Como os ritos ancestrais da hospitalidade,
internalizados, inicialmente, no contexto doméstico e, posteriormente, no contexto
das cidades são representados na aprendizagem e no exercício profissional relativos
ao setor? Para responder a essas questões, inicialmente optou-se por um breve
estudo da noção de hospitalidade no decorrer do tempo até a sua atualidade
acadêmica, tendo como referência a linha de estudos da escola francesa, a qual
vincula a hospitalidade à perspectiva maussiana da dádiva, além de outros
estudiosos atuais do tema, com destaque para as pesquisas realizadas no âmbito do
Programa de Mestrado em Hospitalidade da Universidade Anhembi Morumbi, cuja
filosofia imprime ao conceito de hospitalidade o mesmo sentido que pretendemos
auferir neste estudo. Para tanto, recorreu-se ao aporte teórico das representações
sociais, à luz da metodologia de Moscovici. Constatou-se que a hospitalidade,
presumidamente inserida nas palavras-induras: acolher, alimentar, entreter e
hospedar apresenta um referencial notadamente marcado pela matriz doméstica e,
ainda muito difuso quando analisado pelo prisma da hospitalidade comercial. Se
aceitas as implicações teóricas e práticas desta pesquisa, as instituições públicas e
privadas voltadas à profissionalização de pessoas para esse setor ainda terão um
longo caminho a percorrer se desejarem ofertar a Cidade do Natal, que se diz
“naturalmente hospitaleira”, profissionais capazes de auferir à hospitalidade
comercial (aqui considerada como sinônimo de turismo receptivo) reais condições de
hospitabilidade, enquanto arte, ciência e técnica de receber, alimentar, entreter e
hospedar.
Palavras-chave: Hospitalidade. Educação. Turismo. Representações sociais.

ABSTRACT

This thesis is the result of a piece of research on hospitality social representations
between tourism professionals and academics in the city of Natal. The reasearch’s
corner stone is the point of the view that the notion of hospitality, with all its
theoretical and practical implications, is essential to the success of any tourist
destination. Is there any relevance in the growing use of the word, almost as a
synonym for tourism? How is this notion, first learned in the domestic context and
then exercised in the contact with the city and especially with visitors, represented in
the learning process for professional practice and in the exercise of professional
tourist reception itself? In order to answer this question, initially we chose to study the
concept of hospitality in their current academic view, with reference to the French
school, which binds hospitality to the maussian perspective of donation, and other
scholars of the current theme, with emphasis on the research performed in the
program of Master of Hospitality at the Anhembi Morumbi University, whose
philosophy imprints in the hospitality concept the same sense we want to give this
study. Then we chose to analyze the notion of hospitality, by the Social
Representations Theory, in light of Moscovici’s methodology, as well as the analysis
of the core of this concept among tourism professionals and students. It was found
that hospitality is still a very diffuse reference to representations of these two groups
and that academic education, if accepted both theoretical and practical implications
of this research’s starting point, will still have a long way to go. Cities such as Natal,
"naturally" hospitable, according to its dwellers, where tourism is relevant to their
economies, need (re)thinking and (re)organizing, continuously, their actions towards
quality and performance of their professional training especially those concerned with
receptive structure.

keywords: Hospitality. Education. Tourism. Social representations.

RÉSUMÉ

Cette thèse est le résultat d’une recherche concernant les représentations sociales
de l’hospitalité entre les professionnels et étudiants du domaine de tourisme de la
ville de Natal.Nous partons du principe que la notion d’hospitalité, avec toutes ses
implications théoriques et pratiques, est essentielle pour la réussite de n’importe
quelle destination touristique.Y a-t-il quelque pertinence dans l’usage croissant de ce
mot,presque comme synonyme de tourisme? Comment cette notion, apprise dans un
premier temps, dans un contexte informel et après répandu dans le contact avec la
ville et surtout avec les visteurs, est représentée dans l’apprentissage pour l’exercice
professionnel et dans le propre exercice professionnel de la réception touristique?
Pour y répondre,nous avons tout d’abord choisi l’étude de la notion de l’hospitalité
dans l’actualité académique, ayant comme référence l’école française qui associe
l’hospitalité à la perspective maussienne du don, sans oublier d’autres chercheurs
actuels du thème et notamment les recherches réalisées au Programme de Maîtrise
en Hospitalité de l’Université Anhembi Morumbi dont la philosophie donne au
concept d’hospitalité le même sens que nous prétendons donner à cette étude.
Ensuite, nous avons choisi l’analyse de la notion d’hospitalité à travers les
représentations sociales, à la lumière de la méthodologie de Moscovici, ainsi comme,
l’analyse du noyau central de cette notion chez les professionnels et les étudiants de
tourisme.Nous avons constaté que l’hospitalité est encore un réferentiel très diffus
dans les représentations de ces deux publics et que dans l’enseignement
académique on accepte les implications théoriques et pratiques du point de départ
de cette recherche, mais il y a encore un long chemin à parcourir .DesVilles comme
Natal dénommées “naturellement” hospitalières qui ont l’activité touristique comme
quelque chose d’important pour leur économie, ont besoin de revoir et réorganiser,
constamment leurs actions en tenant compte de la qualité et des résultats de leur
formation professionnelle, surtout celles qui sont tornées vers la structure réceptive.
Mots cles: Hospitalité. Education. Tourisme. Représentations sociales.
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APRESENTAÇÃO

Encontramos nos mais remotos testemunhos escritos, registros de nossa
dupla herança greco-judaica, registros abundantes sobre hospitalidade. Leonardo
Boff, em seu livro “Virtudes para um outro mundo possível: hospitalidade direito e
dever de todos” (2005) nos fala de uma virtude que ele chamou de “Hospitalidade
Fundamental” e, para abordá-la, relata uma das muitas histórias da mitologia grega,
o mito de Báucis e Filêmon, retirada da obra “As Metamoforses 1”, livro VIII, do poeta
romano Públio Ovídio (43-37 d.C). A tradução livre de Boff para o mito grego é
transcrita, na íntegra, a seguir:
Certa vez Júpiter, pai-criador do céu e da terra, e seu filho Hermes, princípio
de toda a comunicação – donde vem a palavra hermenêutica - , resolveram
disfarçar-se de pobres. Decidiram, sob esta forma, via ao reino dos mortais
para ver como ia a criação que haviam posto em marcha. Júpiter depôs
toda a sua glória e Hermes desfez-se das duas asas, seu símbolo maior e
de todos os demais adornos. Pareciam realmente pobres andarilhos das
estradas.
Passaram por muitas terras e encontraram muita gente. Pediam ajuda a uns
e a outros. Ninguém lhes estendia a mão. Recebiam maus-tratos e ouviram
palavras ofensivas. Várias vezes foram afastados das portas com violência.
Muitos sequer os olhavam. Era o que mais lhes doía: não serem sequer
olhado, como se fossem cães lazarentos de casas abandonadas. Por isso,
passaram fome e toda a sorte de privações. Depois de muito peregrinar e
sentirem-se alijados por todos, o que mais desejavam era água fresca para
beber, um parto de comida quente, aliviar os pés com água morna e uma
cama para repousar os corpos. Sonhavam com a hospitalidade mínima! Até
que um dia chegaram à Frigia, província das mais longínquas e pobres do
Império Romano, para onde eram desterrados rebeldes e criminosos. Aí
vivia um casal muito pobre. Ele se chamava Filêmon, em grego “amigo e
amável”, e ela Báucis, “delicada e terna”.
Sobre uma pequena elevação construíram sua choupana, rústica, porém
muito limpa. Foi lá que, ainda jovens, uniram seus corações. O intenso amor
tornava leve a pena. Viviam em grande paz e harmonia, pois faziam tudo
juntos, um auxiliando sempre o outro. Quem mandava era também quem
obedecia. Estavam já velhinhos, cansados de trabalhos e de dias.
Eis que chegaram à choupana Júpiter e Hermes, disfarçados de pobres
mortais. Bateram à porta. Qual não foi a surpresa deles quando o bom
velhinho Filêmon, sorridente, apareceu à porta e sem muito reparar foi logo
dizendo: Forasteiros, vocês devem estar muito cansados e com fome.
Venham, entrem em nossa casa. É pobre, mas está pronta para acolhê-los.
Os imortais tiveram que abaixar-se para entrar. Dentro sentiram a boa
irradiação da acolhida e da hospitalidade. Báucis, a “delicada e terna”, logo
se apressou em lhes oferecer duas cadeiras, na verdade, dois tamboretes
de madeira rústica. E foi buscar água fresca da fonte, atrás da choupana.
Filêmon, por sua parte, começou a reanimar o fogo da noite, quase
apagado. Soprou as cinzas. Tomou raminhos finos e pedaços de lenha

1

(GOUAST, 1972, p. 319-324)
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maiores, colocou-os por sobre as brasas ardentes e ajeitou a panela com
água para aquecer. Dentro de pouco a água já estava morna.
Báucis com seu avental remendado começou a lavar os pés de Júpiter e de
Hermes, jogando água morna pelas pernas até perto do joelho para que se
aliviassem de verdade.
Filêmon foi à horta atrás da choupana e colheu algumas folhas e legumes,
enquanto Báucis tirava do alto, onde estava dependurado numa vara, o
último pedaço de toucinho que restara. Estavam até pensando em sacrificar
o único ganso que tinham, aquele que guardava a pobre choupana. Mas os
imortais o impediram com determinação. Seus olhos, entretanto, se
encheram de lágrimas de comoção.
Numa panela de barro, bem antiga, cozinharam os legumes com o toucinho.
Um cheiro bom de comida caseira se espalhava pela choupana a ponto de
fazer salivar Júpiter e Hermes, mortos de fome.
Báucis tomou azeite turvo e grosso que eles mesmos faziam, e o deitou por
sobre a sopa. Grandes olhos de azeite espreitavam na superfície. Depois
que tirou a panela, tomou alguns ovos e os meteu sob a cinza quente.
Filêmon se lembrou do vinho que jazia numa vasilha escura e empoeirada
no canto da casa, guardado como remédio. Havia sobrado ainda, pedaços
de pão do dia anterior. Aqueceram-nos na borda do fogão.
A hospitalidade e a aura benfazeja dos bons velhinhos fez esquecer a
demora. E de repente tudo estava sobre a mesa em pratos limpos.
„Queridos hóspedes, vamos comer, pois vocês o merecem depois de tantas
canseiras. Perdoem a simplicidade e a pobreza da cozinha‟
E para não constrangê-los, Báucis e Filêmon, embora tivessem já comido,
sentaram-se também à mesa para cear com eles.
Todos comeram à saciedade numa conversa animada e respeitosa.
Em seguida, Báucis e Filêmon se levantaram, tiraram nozes, figos secos e
tâmaras de um baú, suporte dos pratos e das velas, e os serviram como
sobremesa.
Por fim, os dois velhinhos ofereceram sua própria cama, a única que havia
na choupana, para dormirem. Juntos puseram-se logo a arrumá-la.
Colocaram lençóis limpos, embora visivelmente gastos. Entenderam por
sobre o leito uma cobertura de honra, um velho tapete que guardavam para
as festas. Júpiter e Hermes não se aguentavam de comoção. Lágrimas
brotaram dos seus olhos.
Instalados a recolher-se, Júpiter e Hermes se dirigiram para a cama. Eis
senão quando sobreveio grande e inesperada tempestade. Raios e trovões
iluminaram a choupana e rimbombavam pelo vale afora. Num instante as
águas subiram ameaçando pessoas e animais.
Desculpando-se junto aos Imortais, Báucis e Filêmon se levantaram
apressados para ir socorrer os vizinhos.
Foi então que ocorreu a grande metamorfose. Repentinamente a
tempestade cessou. E num abrir e fechar de olhos a choupana foi
transformada num luzidio templo de mármore. Colunas em estilo jônico
enfeitavam a entrada. O teto de outro reluzia como o sol recém-saído das
nuvens. Júpiter e Hermes finalmente mostraram quem eram, divindades no
pleno esplendor de sua glória.
Filêmon e Báucis ficaram estarrecidos, cheios de alegria e ao mesmo tempo
de temor reverencial. Puseram-se de joelhos, inclinando a cabeça até o solo
em sinal de adoração.
Júpiter, senhor do céu e da terra, do sol e dos ventos, depois de ter
aplacado a tempestade, bondosamente disse:
- „Amigo e amável‟ Filêmon, „delicada e terna‟ esposa Báucis, façam um
pedido que eu, Júpiter, em agradecimento, quero atender.
Báucis inclinou-se para Filêmon e colocou a cabeça encanecida sobre o seu
peito. E, como se estivessem previamente combinado, disseram
unissonamente:
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- O nosso desejo é servir-vos nesse templo por todo o tempo que nos resta
de vida.
E Hermes acrescentou:
- Eu também quero que façam um pedido para que eu, Hermes, o possa
realizar.
E eles, novamente, como se estivessem combinado, sussurraram
conjuntamente:
- Depois de tão longo amor e tanta concórdia, gostaríamos de morrer
juntos. Assim não precisaríamos cuidar da tumba um do outro.
Seus votos foram ouvidos e receberam a promessa de cumprimento.
De fato, Filêmon e Báucis, os esposos hospitaleiros, serviram juntos por
muitos e muitos anos no templo, pelo tempo em que durou sua respiração.
Certo dia, sentados à tardinha no átrio, recordavam a história do lugar, de
como, sem saber, hospedaram os deuses em sua choupana. Nesse
momento Filêmon viu que o corpo de Baucis se revestia de ramos e flores,
da cabeça aos pés. E Báucis viu também que o corpo de Filêmon se cobria
todo de folhagens verdes. Mal puderam balbuciar juntos o derradeiro adeus
porque se completou a grande metamorfose: Filêmon foi transformado num
enorme carvalho e Báucis numa frondosa tília. Suas copas e galhos se
entrelaçam no alto. E assim abraçados ficaram unidos para sempre (BOFF,
2005, p. 78).

Camargo (2004a), ao abordar também os mitos gregos da hospitalidade, nos
apresenta a Héstia e Hermes, respectivamente Vesta e Mercúrio para os romanos,
como os arquétipos do turismo e da hotelaria. Para o autor, Héstia, a deusa da
hospitalidade, está em permanente interação com Hermes, o deus da viagem, e
cuida do fogo aceso do lar para iluminar e aquecer os moradores e hóspedes.
Segundo a mitologia grega, Héstia é filha da união de Cronos e Réia, e tem
como irmãos: Hera, Deméter, Hades, Poseidon e Zeus.
À semelhança de seu pai, Urano, Cronos, foi profeticamente avisado de que
um de seus filhos ocuparia o seu lugar. Ante essa ameaça, age de forma
tão tirânica quanto Urano e engole seus descendentes logo após o
nascimento. Indignada com tamanha crueldade Réia decide salvar o filho
mais novo (Zeus), e quando este nasce coloca em seu lugar uma pedra
envolvida em panos, que é engolida por Cronos.
Réia entrega o filho aos cuidados de Curetes e das Ninfas e este, quando
atinge a idade adulta, inicia a luta contra Cronos. Propondo-se a libertar os
irmãos das entranhas inóspitas do pai. Zeus, seguindo os conselhos de
Métis (Prudência) lhe entrega uma droga maravilhosa, que obriga Cronos a
vomitar os filhos que havia engolido.
Héstia é, portanto, a primeira filha da segunda geração divina e ao mesmo
tempo a derradeira por ter sido a última a ser expelida por Cronos.”
(Extraído de http://www.symbolon.com.br/artigos/hestia.htm )

Assim, Héstia torna-se a primeira e a última filha, simultaneamente, alfa e
omega. O arquétipo da deusa da hospitalidade, de fato, suscita todo o contexto de
uma experiência: do acolhimento à despedida. Ou seja, o início e o fim de um evento
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hospitaleiro. Isso nos lembra o que, atualmente chamamos de ciclo de serviços, na
gestão da qualidade, ou seja, um conjunto ordenado de “momentos de verdade”
relativos à todas as etapas daquela experiência.
Não deve ser ao acaso que a origem da palavra turismo seja proveniente do
verbo latino tornare e do substantivo tornus, que significam dar um giro.
A representação do tempo associado à Héstia não é o tempo do relógio, da
agenda, do calendário, ou seja, do deus cronos; mas, o tempo kairós, ou seja, o
tempo enquanto importância do momento, da experiência vivencial a ele atribuída e,
geralmente, requerido pelos eventos considerados importantes por nós. Héstia
representava esse sentido de tempo: tempo sem pressa das conversações, dos
encontros entre amigos ou entre amantes, aquele tempo em que as horas parecem
“voar” e que, portanto, “não sentimos passar”. É esse o sentido de tempo associado
à Héstia e é, também, o mesmo a que associamos à hospitalidade.

Héstia, em

grego heuein significa - passar pelo fogo, consumir. Pertence à mesma família
etimológica que Vesta, em latim, cuja fonte é o indo-europeu "wes" (queimar), é a
personificação da lareira, venerada pelos gregos no centro do altar, da habitação, da
cidade. Assim como da lareira enquanto fogo do centro da terra e do universo.
Entretanto, apesar de sua discrição e de sua preferência pelo anonimato,
Héstia foi sempre acumulada de honras não só pelo pai dos deuses, mas por todas
as divindades, tornando-se a única deusa cultuada em todas as casas dos homens e
nos templos de todos os deuses, pois nenhum lar, nenhum templo ficava santificado
sem a sua presença. Héstia era tanto uma presença espiritual como um fogo
sagrado que proporcionava iluminação, calor e aquecimento para o alimento:
Segundo Homero, quando dois jovens se uniam pelo casamento, a mãe da
noiva acendia uma tocha em sua casa e a transportava diante do casal até
sua nova casa, para que acendessem a primeira chama em seu lar,
tornando-o, por este ato, sagrado. Da mesma forma, cada cidade-estado
grega tinha uma lareira comum com um fogo sagrado cultivado no edifício
principal, ao redor do qual se congregava o povo. Quando alguém deixava a
sua cidade natal, levava consigo o fogo sagrado de tal forma que onde quer
que um casal se aventurasse a estabelecer um novo lar, Héstia vinha com
eles, ligando o lar antigo ao novo, simbolizando o espírito de continuidade,
de ligação (CASTELLI, 2005, p.26)

Também, com Hermes, essa deusa compartilha a imagem do fogo sagrado.
Hermes (Mercúrio) era o espírito alquímico, imaginado como o fogo elementar. Tal
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fogo era considerado a fonte do conhecimento intuitivo, simbolicamente localizado
no centro da Terra.
Hermes, filho de Zeus e Maia, a mais jovem das Plêiades. nasceu num dia
quatro (número que lhe era consagrado), numa Caverna do Monte Cilene,
ao Sul da Arcádia. Apesar de enfaixado e colocado num vão de um
salgueiro, árvore sagrada, símbolo da fecundidade, da criação portanto,
Hermes, no mesmo dia em que veio à luz, desligou-se das faixas,
demonstração da sua natural inquietação, do seu gosto pela liberdade e do
seu poder de ligar e desligar, isto é, de aproximar-se c afastar-se. Trata-se
de uma divindade volontariamente mundana, gostava de misturar-se ao
povo, tornando-se, juntamente com Dionísio, ; o menos olímpico dos
imortais. É o deus das estradas, vive a mostrar caminhos; para os gregos,
é quem regia as estradas porque andava com incrível velocidade, pelo fato
de caminhar com sandálias de ouro e, se não se perdia na noite, era
porque consubstanciava-se num conhecedor de roteiros. Uma das
qualidades mais enaltecidas de Hermes são suas relações com o mundo
dos homens, um mundo por definição aberto, cm permanente construção
(MACEDO, 1998).

Ao assumir a guarda por aqueles que encontravam-se abaixo de seu teto,
Héstia simboliza, também, o nosso objeto de estudo: a hospitalidade. Entre suas
atribuições estavam o provimento da hospitalidade não só aos humanos, mas,
também aos outros deuses, o que era simbolicamente representado pelo
acolhimento e aconchego proporcionado pela lareira (DEMETRAKOPOULOS,
1987). Ao ser associada ao calor produzido pelas chamas da lareira, Héstia é aquilo
que: aquece, envolve, protege, acolhe, abriga, cuida, conforta, proporciona bemestar, descontrai. Curiosamente, palavras que encontraremos em posição de
destaque, nas evocações dos sujeitos desta pesquisa.
Uma outra associação que se pode fazer entre Héstia e Hermes também se
refere à sacralização de um espaço. Na Grécia Antiga, na parte externa de todos os
lares, como uma proteção contra qualquer invasão maléfica existia o „Herma‟ um
pilar que representava Hermes e o círculo, que representava Héstia. Vemos assim
Hermes e Héstia associados na proteção de um espaço sagrado, enquanto o
primeiro protege o exterior o segundo guarda o espaço interior. O pilar e o anel (em
forma de círculo) representam os princípios masculino e feminino, respectivamente.
Héstia era, portanto, associada à possibilidade de uma experiência
psicológica positiva, sob a forma de: aconchego, tranqüilidade, calor, alimentação,
quietude e conforto, ou seja, das condições que facilitam o surgimento de
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representações, sensações, reflexões e práticas da hospitalidade em seus tempos e
espaços sociais (CAMARGO, 2004). A odisséia desse estudo tem como objetivo o
encontro com Héstia, enquanto arquétipo de uma hospitalidade ideal.
Ao apropriar-se, sem os devidos cuidados, dos rituais ancestrais de Héstia a
prática do turismo, por vezes, mercantiliza os encontros entre homens, roteirizando
cenas antropológicas em uma peça teatral, muitas vezes encenada por atores
medíocres. Ao mercantilizar as relações socioantropológicas entre pessoas de
diferentes espaços e territórios, o turismo, enquanto produto, empobrece o conceito
de acolhimento, levando-nos a desejar o resgate desse espaço ancestral, subjugado
atualmente à lógica feroz do capitalismo, que tenta apagar sentimentos e valores,
em nome de uma racionalidade técnica e econômica, instituída pela modernidade.
A incerteza de nosso tempo nos impõe grandes desafios, dentre eles, a
capacidade em selecionar e interpretar as informações, transformando-as em um
conhecimento pertinente, ou no conhecimento que permita situar qualquer
informação em seu contexto. Transformar informação em conhecimento é um
exercício em busca de uma ecologia das idéias e da ação, nesse sentido, a
compreensão de rituais ancestrais é tão relevante quanto à emergência de novas
sabedorias.
À

semelhança

das

reflexões

de

Morin,

nesse

estudo

buscamos

conhecimentos ancestrais e atuais da hospitalidade, tendo em vista repensá-la com
os pés no Século XXI, sem, no entanto, perder de perspectiva suas premissas
básicas e essenciais.
Se quisermos regastar, de fato, a ética ancestral da hospitalidade é preciso
que tenhamos, inicialmente, condições de dotar nossos processos de ensino e
aprendizagem de mecanismos que permitam a docentes e discentes reconhecer a
sua complementaridade assim como compreendê-la como operadora cognitiva,
poética e estética das viagens e suas múltiplas atividades relacionadas (turismo).
Ao traduzir e atualizar os ritos, mitos e ideais da hospitalidade de Héstia, de
acordo com suas conveniências mercadológicas, o turismo assume o risco de
banalizar as interações humanas e suas organizações sociais mais primitivas, o que
poderá resultar em graves consequências sociais, políticas e econômicas em nossa
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sociedade,

exatamente

por

envolver

as

ressignificações dos vínculos e interações sociais.

construções,

reconstruções

e
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1 INTRODUÇÃO

As regras clássicas da hospitalidade grega recomendam ir ao encontro do
recém-chegado e lhe oferecer o máximo de comodidade possível para que
se sinta bem e à vontade. Entranto, apesar das leis da hospitalidade
estarem claramente explicadas e definidas, as referências às práticas
inospitaleiras – são inúmeras.
Anne Gotman, 2005.

Muito se fala sobre os impactos positivos e negativos do turismo, na busca
por um turismo sustentável. Em nome desse ideal, estudantes de turismo cheios dos
mais diversos ideais já foram às ruas; docentes impregnados das mais diversas
teorias encabeçam campanhas e mais campanhas; associações e instituições se
debatem em discussões inflamadas em torno do que costumam chamar de
planejamento sustentável do turismo.
No entanto, acreditamos que todos eles buscam encontrar as melhores
alternativas de dotar a sua cidade de uma hospitalidade mais responsável, autêntica,
menos falsa e teatral como é aquela que aparece sob a classificação de “receptivo
turístico” ou “setor de turismo”.
Dizer que o turismo é uma das atividades mais expressivas da
contemporaneidade, falar de seus números e cifras nada modestas, de suas lacunas
na gestão pública e privada, da sua provável responsabilidade no crescimento da
exploração sexual infantojuvenil, da sua capacidade ou não em gerar empregos - na
maioria das vezes subempregos, e de atrair investidores nacionais e estrangeiros,
começa a ter um gosto de dejá vu. Supomos que essas correntes de pensamento
sejam o resultado da opção por enxergar a atividade turística pela clássica dupla
perspectiva da viagem e da hospedagem:
[...] estudos recentes, contudo, já têm dado conta do mal-estar diante da
ênfase que os estudos turísticos dão aos aspectos econômicos e gerenciais
da parcela do fenômeno compreendida pela viagem. Aí começam as
mazelas... Exemplos? O sucesso do turismo é medido por quilômetros
viajados e dólares gastos. O órgão máximo do turismo nacional, a Embratur
[...], contabiliza ganhos e perdas, tanto em termos financeiros – sobretudo
da balança entre dólares gastos por turistas que viajam e que chegam (mas
sempre viajantes) – como em postos de trabalhos abertos, ainda que estes
sejam, na sua maioria, sabidamente precários, além de mal remunerados
(mas sempre no campo da economia). Essas ênfases atuais dos estudos
turísticos têm conseqüências também na forma como a recepção turística é
hoje planejada e recomendada e reduzida a um mero acervo de soluções
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técnicas padronizadas de citytours, centros de informações e sugestão de
passeios, hotéis e restaurantes. O centro do processo é o viajante, ou seja,
o turista. Há, assim uma crítica justa à evidente ênfase dos estudos atuais
nos aspectos econômicos e operacionais do turismo e ao fato de todos os
elementos do sistema turístico serem vistos sob o ângulo da viagem,
valorizando abusivamente tanto o ponto de vista do emissor como o do
transporte associado. Isso resulta em outra valorização abusiva, no caso a
do transporte aéreo, que é relevante do ponto de vista da economia do
turismo, mas bem menos relevante para a cultura do turismo e muito pouco
relevante para a hospitalidade (CAMARGO, 2003)

Atualmente, começamos a ouvir, ler e falar uma palavra que está longe de
ser nova, mas que nos suscita uma simpatia imediata e ancestral: hospitalidade.
Falar em hospitalidade dentro do turismo parece, para alguns, redundância. Para
outros, relacionar turismo e hospitalidade é o mesmo que relacionar turismo e
hotelaria. Para outros, ainda, essa discussão não tem o menor sentido. Mas, o fato é
que o termo hospitalidade está de volta às pautas de discussões e já passeia, com
uma sutil autonomia, no cenário acadêmico; além de começar a tornar-se um jargão
no discurso dos empresários, empregados e estudantes que atuam na área.
A hospitalidade, portanto, vem, aos poucos, reposicionando-se como um
assunto sério e merecedor de destaque:
Esta discussão sobre as relações entre hospitalidade, lazer e turismo pode,
assim, ser muito importante, para nos darmos conta da importância da
interação humana na dinâmica do lazer e do turismo, na forma como estes
acontecem, da importância dessa interação para o bom resultado lúdico
esperado dessas atividades. A hospitalidade pode ser, então, uma nova
forma de entender as peripécias do turismo sempre que estivermos focados
no seu resultado, ou, para falar como os profissionais de marketing, do
resultado da experiência (CAMARGO, 2003, p. 12).

É difícil planejar uma viagem sem visualizar quem irá acolher o viajante e
sem imaginar os diversos rituais que esse ato suscita. Perceberemos, também, que,
apesar das relações entre hospitalidade e lazer serem bem mais sutis, elas ainda
assim existem e estão presentes seja quando acolhemos outros para alguns
momentos de lazer, seja quando saímos de casa para nosso lazer. Entretanto, não é
difícil perceber que o entendimento sobre a hospitalidade não está consolidado entre
os profissionais que atuam no setor do turismo e entre os alunos que o estudam.
A literatura nos mostra que a hospitalidade é um processo ancestral de
interação humana presente em todos os espaços onde essa interação acontece.
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Pode ser entendida também como um processo assimétrico entre o anfitrião e o seu
hóspede, no qual ambos alternam posições conforme evolui o processo de dar,
receber e retribuir (LANNA, 2000).
Os cenários da hospitalidade, ainda que semelhantes nas diferentes
sociedades humanas, guardam peculiaridades tanto do ponto de vista da cultura do
hóspede como do anfitrião. Existe aí um enorme legado da cultura, sobretudo na
criação de representações sociais diferenciadas que se exprimem através do
linguajar, das fórmulas de tratamento e da organização do espaço e território onde a
cena se desenrola. Assim colocada, a hospitalidade pode ser entendida aqui como
um processo que, por ser ancestral, está presente nos processos de interação
humana.
No nosso entendimento, é fundamental identificar uma ligação visceral entre
a hospitalidade e a atividade turística; uma vez que a maioria das atividades
realizadas por profissinais dessa atividade diz respeito aos procedimentos de
recepção de pessoas oriundas de diversos lugares a ao atendimento de suas
demandas, enquanto distantes de suas moradias. Entretanto, nossa prática
profissional, quer seja na qualidade de Guia de Turismo, quer seja na qualidade de
docente de cursos básicos, técnicos e de graduação, quer seja na qualidade de
consultora, nos tem levado a inferir que a hospitalidade está mais na retórica que na
prática dessas pessoas e instituições. Ou seja: na prática, os conceitos de turismo e
hospitalidade são entendidos como distintos e dissociados, ou como se a
hospitalidade fosse apenas um ideal inatingível e incoerente com as exigências
mercadológicas do trade2 turístico.
Como marco de referência deste trabalho, é preciso demarcar o nosso
entendimento de hospitalidade, pois, ao longo de nosso percurso profissional
percebemos que há, entre as pessoas ligadas direta e indiretamente à área de
turismo, uma tendência natural de confundir o conceito de hospitalidade com
hotelaria, o que certamente se deve ao fato de que toda a ação de hospedar alguém
seja, muitas vezes, mas, nem sempre, acompanhada de uma postura de
2

Trade é uma palavra da língua inglesa e que, no setor de turismo significa o conjunto de empresas,
instituições e infraestrutura específicas do setor, tais como: meios de hospedagem, bares e
restaurantes, centros de convenções, agências de viagens e turismo, empresas de transporte, lojas
de artesanato, entre outros (nota da autora)
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hospitalidade (nos dicionários de língua portuguesa3, francesa4 e inglesa5,
perceberemos

que

o

significado

da

palavra

hospitalidade

mostra

várias

similaridades). Mas, a discussão ao redor das relações e significados entre
hospitalidade, hospitabilidade, hostilidade, hóspede, hospedagem, hotelaria e outros
termos similares, está longe de ser resolvida no campo semântico, apenas.
Essa polissemia do conceito de hospitalidade, tanto para os que recebem,
quanto para os que são recebidos contribui para dificultar o entendimento e a gestão
dos serviços prestados, assim como o processo de ensino e aprendizagem nessa
área. Acreditamos também que essa mesma confusão semântica possa contribuir
para facilitar o caminho daqueles que ingressam na atividade turística com posturas
amadoras e empiristas, confundindo hospitalidade, por exemplo, com subserviência,
ou, paradoxalmente, com uma postura estritamente profissional na qual não existe
espaço para a espontaneidade.
No nosso entender, é possível que os estudantes e profissionais
empregados no setor não associem as atividades que exercem com aquelas
inerentes à hospitalidade. Ou seja, percebem-nas na forma de turismo receptivo e
não associam seus procedimentos à releituras de rituais ancestrais, culturais e
históricos, transformados pelos avanços da humanidados, mercantilizados e
rebatizados como serviços turísticos.
Nesse sentido, Barreto nos diz:
Desde as origens do turismo de massas, na década de 1950, logo depois
da Segunda Guerra Mundial, as expectativas em torno do turismo, do ponto
de vista cultural, tem estado centradas na potencialidade do mesmo para
promover o intercâmbio cultural entre visitantes e visitados, o conhecimento
do outro, a consciência da alteridade e, como conseqüência, a paz mundial.
Esta potencialidade do turismo foi difundida pela Organização Mundial do
Turismo a partir de afirmações realizadas por um dos primeiros teóricos da
economia do turismo, W. Hunziker, que entendia que o turismo tornara-se o
primeiro instrumento da compreensão entre os povos [que] permite o
encontro de seres humanos os reúne constitui um dos principais fatores de
aproximação entre os povos e, conseqüentemente, da manutenção de
3

“Ato de hospedar: hospedagem” (FERREIRA, 1986, p.234) ou “Bom acolhimento dispensado a
alguém. (DICIONÁRIO MICHAELIS, 1998, p.132). Não existem nas referencias.
4
“Action de recevoir et d‟héberger quelq‟um chez soi, par charité, liberalité, amitié” (Le petit Larousse,
Paris, 1993).
5
“The food, drink and other conforts that a organization sometimes provides in order to keep its
guests happy” (CAMBRIDGE INTERNATIONAL DICTIONARY OF ENGLISH, 1995, p.172), ou “1.
Welcoming behavior toward guests. 2. Food, a play to sleep, etc. when given to a guest (LONGMAN
DICTIONARY Of ENGLISH LANGUAGE AND CULTURE, 1992, p.156).
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relações pacíficas. Na década de 1980, ao mesmo tempo em que se
proclamava ser o turismo uma força para a paz e o entendimento, as
organizações religiosas reunidas na Coalizão Ecumênica do Turismo do
Terceiro Mundo denunciavam os danos provocados por ele, chegando a
dizer que a idéia de que este fenômeno favorece a paz e a amizade entre
os povos é um mito contemporâneo. As pesquisas realizadas até o
momento não indicam que os objetivos de entendimento e aproximação
tenham sido atingidos. Ao contrário, parecem indicar que se repetem, no
turismo, velhos problemas que acompanham a história social da
humanidade, tais como o colonialismo cultural e a xenofobia, e que as
relações interpessoais acabam seguindo a lógica mercantil, ou seja, se
comercializam como bem de consumo (BARRETO, 1995, p. 23).

Estudos e pesquisas atuais nos permitem intuir que há, atualmente, no setor
de turismo uma postura puramente mercantilista, muitas vezes disfarçada sob a
égide da hospitalidade, que por sua vez está mais presente nos discursos do que
nas práticas.
Camargo (2002, p. 25), em seu estudo sobre os paradigmas da
hospitalidade, nos convida à reflexão sobre a matriz socioantropológica da
hospitalidade:
Essa perspectiva filosófica da hospitalidade teve diferentes desdobramentos
nos estudos sociológicos e antropológicos, na França e no Canadá. Jean
Viard, sociólogo do lazer estuda a qualidade hospitaleira dos espaços
públicos e Sebastian Roché elege a hospitalidade como política pública de
prevenção da violência. Mas, o campo mais fértil de pesquisa abriu-se com
a vinculação da hospitalidade à dádiva, escolha que conferiu ao já citado
ensaio de Marcel Mauss a condição de texto fundador. Abrem-se aqui três
frentes de estudos: a) o grupo reunido por Alain Caillé em torno da Revue
du M.A.U.S.S (Mouvement Anti-Utilitaire des Sciences Sociales) que busca
recolocar o paradigma maussiano no centro da análise sociológica,
abrigando estudos sobre a hospitalidade: b) o grupo reunido por Alain
Montandon no Centre de Recherches sur les Litteratures Modernes et
Contemporaines-CRLMC que, como o próprio nome sugere estuda as
interações hospitaleiras na literatura; c) o grupo reunido por Anne Gotman
em número especial da revista Communications6 abordando diferentes
dimensões da hospitalidade contemporânea, (na cidade, na arquitetura, no
hospital, etc.

Diferentemente dessas noções, nos Estados Unidos da América - EUA, o
termo hospitalidade é, de fato, um sinônimo de hotelaria, assim como, o termo
lodging industry. Isso justifica o porquê do entendimento sobre hospitalidade,
naquele país, passar ao largo da matriz mausssiana (citada anteriormente). Há, na
escola americana, compêndios que reportam-se brevemente às tradições da
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hospitalidade, passando, logo em seguida às discussões sobre a gestão da
hotelaria. Paradoxalmente, é, nesse mesmo berço, que nasce o primeiro estudo
antropológico sobre o turismo lastreado no sistema da dádiva, no sentido de colocar
o turismo na condição de anfitrião e turistas na condição de hóspedes, destacando,
ainda, a dívida e as obrigações contratadas pelo turista, após ter sido admitido numa
comunidade.
Depreende-se desses movimentos a importância que começa a ser atribuída
à comunidade receptora. Nesse sentido, a americana Valene Smith (1989) considerada a fundadora dos estudos de impacto turístico, também ressalta, em sua
obra, a idéia de que, no processo turístico, a população receptora é sempre o elo
mais fraco. Esses estudos são pioneiros na abordagem do tema da hospitalidade,
ainda que de forma oblíqua, e buscam identificar as assimetrias entre visitantes e
visitados, onde encontro turístico é, na realidade, uma interação entre estranhos,
geralmente portadores de perspectivas culturais distintas.
Diferentemente da hospitalidade doméstica, na hospitalidade comercial os
anfitriões trabalham, enquanto os hóspedes desfrutam do lazer, mantendo uma
grande distância social; os primeiros tentam retirar o maior lucro possível da
presença dos forasteiros, enquanto os segundos ostentam símbolos socialmente
distintos. Desse contexto ressaltam-se a preocupação com a assimetria social dos
atores: ricos e cultos, de um lado, pobres e gananciosos de outro. Muitos esquecem,
no entanto, que o anfitrião (profissional do setor), mesmo pobre, está em situação
superior à do forasteiro (turista), mesmo rico.
Nesse sentido, Gotman (1997) nos convida a refletir sobre a existência de
longínquos e abundantes testemunhos em nossa dupla herança cultural (grecojudaica) sobre a hospitalidade, tanto do ponto de vista doméstico como comercial. A
autora, ao abordar a hospitalidade comercial, lembra que desde a Antiguidade até os
períodos mais recentes essa forma de hospitalidade é, geralmente, reservada aos
viajantes desprovidos de boas relações. Isso nos leva a inferir que a hospitalidade
paga ou comercial, praticada hoje pelos equipamentos hoteleiros, é o que
poderíamos chamar de “parente pobre” da hospitalidade gratuita, doméstica,
entendida aqui como virtude nobre de quem a oferta e prestígio social de quem a
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recebe. Mas, em ambas as modalidades: doméstica ou comercial, a hospitalidade
faz-se presente na história da maioria das civilizações .
Lashley e Morrison (2004) enriquecem essa discussão ao chamarem a
atenção para a indissociabilidade entre a hospitalidade e a partilha do alimento. Para
os autores, a partilha e a troca dos frutos do trabalho, junto à mutualidade e à
reciprocidade, associadas originalmente à caça e à coleta de alimentos, são a
essência da organização coletiva e do senso de comunidade. Essa preocupação em
alimentar aqueles se encontram sob a nossa guarda temporária está presente em
escritos antigos como, por exemplo, no Evangelho segundo Matheus :
[...] Mas Jesus chamando a seus discípulos, disse : Tenho compaixão
destas gentes, porque já há três dias que perseveram comigo, e não têm
que comer : e não quero despedí-los em jejum, para que não desfaleçam no
caminho (MATHEUS. Cap 15, versículo 32)

Heal (1990) nos lembra que "tanto em Roma Antiga quanto na Inglaterra
Moderna, o bom acolhimento ocupava uma parte necessária da conduta cotidiana
dos principais cidadãos" Lashley e Morrison (2004) registram que ainda hoje na
Turquia, há a tradição de manter um lugar extra à mesa para a eventualidade de Alá
lhes enviar um forasteiro.
Na Grécia Antiga acreditava-se que quando um forasteiro batia à porta de
um cidadão, esse poderia ser um emissário dos deuses ou mesmo um deus
disfarçado de alguém necessitado de abrigo e comida.
Pelo exposto acima, poderíamos considerar que um estudo, somente
voltado para o estudo das incontáveis citações, manifestações, símbolos e cenas
referentes à hospitalidade (nas diversas culturas e épocas da humanidade) daria um
compêndio de proporções enciclopédicas.
Mas, a nossa intenção aqui é fazer entender que esse tema - longe de ser
considerado como uma nova descoberta científica - deveria ser mais bem
compreendido como elemento crucial para a viabilização do almejado turismo
sustentável tão declamado pela comunidade acadêmica, pelos órgãos públicos e
privados e pela sociedade em geral.
Ao colocar em relevo a hospitalidade – foco desse trabalho, percebemos que
a Teoria das Representações Sociais de Moscovici poderia contribuir numa análise
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mais sistêmica do nosso objeto de estudo, uma vez que traz consigo os
fundamentos norteadores para a compreensão das construções que fazem parte da
realidade comum de nossos entrevistados. Para Mocovici, a representação social
modela o que é dado do exterior, a partir da relação dos indivíduos e grupos com
objetos, atos e situações estabelecidas por inúmeras interações sociais.
Entendidas nas Ciências Sociais como categorias que revelam, explicam ou
questionam a realidade, as representações sociais são consideradas matériasprimas para a análise do social. Mas, é fundamental lembrarmos que cada grupo
social tem sua representação particular de acordo com a posição na sociedade e
interesses específicos, conforme Minayo (1995, p. 109),
[...] as representações sociais não são necessariamente conscientes.
Podem até ser elaboradas por ideólogos e filósofos de uma época, mas
perpassam o conjunto da sociedade ou de determinado grupo social, como
algo anterior e habitual, que se reproduz a partir das estruturas e das
próprias categorias de pensamento do coletivo ou dos grupos. Por isso,
embora essas categorias apareçam como elaboradas teoricamente por
algum filósofo, elas são uma mistura das idéias das elites, das grandes
massas e também das filosofias correntes, e expressão das contradições
vividas no plano das relações sociais de produção. Por isso mesmo, nelas
estão presentes elementos tanto da dominação como da resistência, tanto
das contradições e conflitos como do conformismo.

As representações sociais aparecem como construções contextualizadas de
sujeitos sociais a respeito de objetos socialmente valorizados e podem ser
identificadas através dos saberes populares e do senso comum, que são, por sua
vez entendidos como a tradução da soma dos saberes acumulados pela
coletividade, a partir de acontecimentos e princípios fundadores. O saber de senso
comum exprime uma visão de mundo e sua forma específica de presença no mundo
(BALANDIER, 1997), ou seja, é uma forma de conhecimento particular que elabora
comportamentos e comunicações entre os indivíduos no contexto social.
Acreditamos que a utilização do conceito de Representações Sociais possa nos
conduzir a uma maior e melhor compreensão do significado da hospitalidade para os
sujeitos envolvidos na pesquisa e também a um mergulho no seu vasto universo
simbólico.
Percebendo, portanto, a necessidade de uma melhor compreensão dos
contextos nos quais a hospitalidade poderia ser um tema relevante, escolhemos
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registrar e analisar as evocações de alunos matriculados em cursos de bacharelado
em turismo, alunos matriculados em cursos técnicos e profissionais operacionais do
setor de turismo, sobre o tema da hospitalidade.
Mesmo sendo o nosso objetivo central o estudo das representações sociais
da hospitalidade, optamos por utilizar quatro palavras-indutoras, a saber: acolher,
alimentar, entreter e hospedar; ao invés de utilizar a palavra hospitalidade. Camargo
(2004a) entende acolher, alimentar, entreter e hospedar como tempos sociais da
hospitalidade humana, por isso, presumimos que as quatro palavras-indutoras nos
conduziriam a melhores condições de análise, dada a polissemia do termo já
mencionada anteriormente.
Quais são as práticas sociais que se inserem dentro do processo de
hospitalidade? Para responder a esta questão, fomos levados a criar dois
eixos: a) o primeiro nos fala dos tempos sociais da hospitalidade humana: o
receber/acolher pessoas; hospedá-las; alimentá-las e entretê-las; b) o
segundo nos fala dos espaços sociais nos quais o processo de desenrola: o
doméstico, o público, o comercial e o virtual (CAMARGO, 2004 p.52).

O grande número de instituições de ensino que ofertam o curso de
bacharelado em turismo, assim como o grande universo de trabalhadores formais e
informais desse setor, nos levou à selecionar uma população de 480 (quatrocentos e
oitenta sujeitos), sendo 120 (cento e vinte) profissionais operacionais do setor, ou
seja, aqueles que lidam diretamente com o visitante; e 360 (trezentos e sessenta)
estudantes de turismo, de vários períodos, desde os calouros até os concluintes.
Acreditamos que as refelxões realizadas no âmbito dessa pesquisa serão
válidas para: (1) o realinhamento da matriz curricular do curso de turismo da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, curso em difícil fase em face das
últimas respostas do mercado de trabalho à maioria dos egressos; (2) para as
agências fomentadoras dos planos de desenvolvimento turístico, mediante a
conscientização da importância do reconhecimento da hospitalidade local como
elemento de viabilização ou não da atividade turística; (3) para subsidiar projetos
educativos e culturais para a população do Estado do Rio Grande do Norte,
especialmente para os envolvidos direta e indiretamente com o turismo.
A fim de estruturarmos nosso percurso investigativo, organizamos as
seguintes questões norteadoras:
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l) Quais são as evocações dos profissionais e estudantes em relação às
quatro dimensões da hospitalidade: acolher, hospedar, alimentar e
entreter?
2) Há relação entre as evocações de ambos?
3) Que contribuição este estudo pode dar aos processos educacionais
voltados para uma formação profissional?

Essa pesquisa trata dessas questões e foi estruturada em três capítulos. No
primeiro capítulo discutimos a hospitalidade e seus aspectos históricos, seus
sistemas de valores e sua relação com o turismo. Relatamos a hospitalidade não
apenas como uma virtude teológica, mas também como um conceito presente ao
longo da trajetória humana. Nesse sentido, discorremos sobre as especificidades e
peripécias da hospitalidade, investigando seus antecedentes, seus limites e seus
domínios, avaliando seus conteúdos e formas, observando suas categorias e
refletindo sobre a complexidade de suas relações com o turismo. No segundo
capítulo apresentamos a metodologia do estudo, caracterizamos a população
investigada e o locus da pesquisa. No terceiro capítulo apresentamos análises dos
resultados, a partir de relatos e dos gráficos e tabelas, gerados pelos softwares
EVOC 2000 e MODALISA 6.0. Nas considerações finais abordamos especialmente
nossas propostas de intervenção aos contextos analisados.
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2 O ABRAÇO AO TEMA

2.1 A HOSPITALIDADE

O atual processo de globalização conduz a humanidade a novos paradigmas
de encontros com a grande pluralidade cultural do planeta, ou seja, esse processo
estaria nos conduzindo a uma experiência de descoberta de diferenças e similitudes
que ensejam novas condutas de convivência entre todos. Essa mesma experiência,
ao descortinar pluralidades e alteridades, suscitaria também a desconfiança e o
medo face ao outro, ao diferente, ao estrangeiro; podendo essa nova proximidade
ressuscitar velhos ódios, tensões e amarguras com séculos e séculos de existência
(BOFF, 2005).
Agora, nunca como antes, faz-se urgente a hospitalidade, a mútua acolhida,
a abertura generosa que supõem o despojamento dos conceitos e préconceitos. Só assim captamos diferença como diferença e não como
desigualdade e inferioridade ou como mero prolongamento daquilo que é
nosso (BOFF, 2005, p.22)

O escritor inglês7 Jonh Donne (1573-1631) já chamava a nossa atenção
para o fato de sermos interdependentes, complementares, resumindo esta visão na
mais famosa de suas Meditações:
Nenhum homem é uma ilha, inteiramente em si mesmo; todo homem é
parte de um continente [...] a morte de qualquer homem me diminui, porque
estou envolvido pela espécie humana; e por isso nunca perguntes por quem
8
os sinos dobram; eles dobram por ti (DONNE, 2006, p. 20-21.Disponível
em: <http://www.poemhunter.com>.

A urbanização do mundo e das cidades começou a desenvolver o que
chamamos, atualmente, de hospitalidade urbana, ou seja, hospedar deixou de ser
7

Pertencem à literatura inglesa do século XVII obras como os ensaios do filósofo Francis Bacon
(1561-1626), a autobiografia espiritual do pregador John Bunyan (1628-1688) e os sermões do poeta
e sacerdote John Donne (1573-1631).
8
No original: “No man is na island, entire of itself; every man is a piece of a continent [...] any mans
death diminishes me, because Iam involved in mankind; and therefore never send to know for whom
the bell tolls; it tolls for thee”.
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um atributo das casas e dos hotéis para ser um atributo também das cidades. Os
hotéis, motéis, pousadas, albergues - entre outros, são o que podemos chamar de
“equipamentos de ponta” da hospitalidade ancestral e doméstica, mas a
responsabilidade de acolher, hospedar, alimentar e entreter os visitantes é também
das cidades.
Atualmente percebemos um discurso circulante em torno da palavra
hospitalidade como se ela fosse um sinônimo da atividade turística. É preciso pois,
esclarecer, que hospitalidade e turismo não são sinônimos, embora devessem,
sempre, andar lado a lado – o que nem sempre acontece ...
Camargo (2009), em recente artigo no qual discute as questões que
norteiam os preparativos do Brasil para sediar a Copa do Mundo de 2014, nos
lembra que:
[...] em livro recente sobre o assunto (LASHLEY; MORRISON, 2004),
pesquisadores ingleses cunharam um conceito que vem bem a calhar para
esta discussão: o de hospitabilidade, ou seja, a habilidade, a capacidade de
oferecer hospitalidade. É diferente ser anfitrião (a postura necessária de
quem recebe alguém por qualquer motivo) e ser hospitaleiro (gostar de
pessoas). O indivíduo simplesmente hospitaleiro confunde gostar de
pessoas com seqüestrar pessoas, às vezes impondo passeios, comidas,
rituais. Confunde gostar de pessoas com invadir seu espaço, com mendigar
retribuição. Ser anfitrião é, pois, ser capaz de receber dando a atenção
necessária e solicitada, colocando-se à disposição sempre que necessário,
ou seja, ter hospitabilidade. Se for um trabalho profissional, que fique claro
que não é um trabalho de massa (CAMARGO, 2009).

O autor ainda nos conduz a refletir sobre a questão de sermos “naturalmente
hospitaleiros” como costumamos nos definir ou se somos naturalmente dotados de
hospitalidade:
A esta altura, não podemos deixar de perguntar: talvez sejamos
hospitaleiros (vá lá, vamos até deixar de lado os problemas, para a
hospitalidade humana, do excesso de violência e de miséria em nosso
país!), mas somos naturalmente dotados de hospitabilidade? Somos, no
máximo, cordiais, para lembrar a expressão cunhada por Sérgio Buarque de
Holanda e que até hoje é mal compreendida. Aqueles de nós que ainda
guardam alguma forma de vivência de nossa herança rural, ainda movidos
pelo coração (e não já cansados de viver em meio a tanta gente), talvez
sejamos mais hospitaleiros, mas não necessariamente anfitriões, dotados
de hospitabilidade! (CAMARGO, 2009).
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2.1.1 Breve histórico da hospitalidade

Não estamos nem fomos justapostos uns aos outros, queiramos ou não,
estamos entrelaçados, formamos um sistema complexo, orgânico, dialético e
complementar. Nesse sentido, vale a ressalva de que:
[...] o homo habilis, erectus e sapiens, já plenamente humanos eram seres
sociais, se mostravam cooperativos e falavam. Quando caçavam, não
comiam o produto sozinhos, mas repartiam-no com seus semelhantes
(BOFF, 2005, p. 54)

Por maiores que sejam nossas diferenças culturais, temos uma unidade
básica, presente em nossa genética, em nossa constituição anatômica, em nossas
emoções, espiritualidade, etc. Isso nos faz perceber que todos somos, de alguma
forma, hóspedes da Mãe Terra, formando a grande família humana.
Castelli (2006) aborda, alegoricamente, o assunto ao fazer uma interessante
relação entre a hospitalidade e a história de Adão e Eva. Para o autor,
Foi com um ato de hospitalidade que tudo começou, conta a Bíblia, ao dizer
que Deus acolheu Adão e Eva no paraíso, após tê-los criado. Foi também
hospitaleiro, pois lhes franqueou tudo o que nele havia, com a restrição de
não comerem do fruto da árvore proibida [...] parece que no encontro entre
visitantes e visitados, existe sempre uma árvore proibida, plantada entre
ambos [...] ou seja, uma privacidade do visitado, que cabe ser respeitada
por parte do visitante, o mesmo ocorrendo na relação oposta. Por isso
visitante e visitado continuam sendo, em parte, estanhos um em relação ao
outro (CASTELLI, 2006, p.4).

Mas a história da civilização humana nos mostra que essa retórica de
unidade e acolhimento ao semelhante, na maioria das vezes visto como diferente,
não correspondeu, nem de longe, à realidade. Ao contrário, os livros de história
estão repletos de relatos que nos mostram a dimensão trágica do nãoreconhecimento do outro como portador dos mesmos direitos, esse outro é: o outro
do gênero; outro com outra orientação sexual; o outro doente; o outro idoso; o outro
de outra cultura; outro de outra classe social; outro de outra espécie animal e, assim
por diante. O martírio de inúmeras civilizações, povos e culturas, ainda ecoa em
nossos ouvidos.
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Mais recentemente, o advento chamado “11 de Setembro de 2001” nos
desperta o medo dos efeitos devastadores da intolerência política e religiosa,
concretizado na possibilidade do uso de armas de destruição em massa, da
multiplicação dos atentados terroristas, entre outras ações que podem por em risco
a sobrevivência de nosso planeta e de nossa espécie, num contexto que remete às
metáforas bíblicas do apocalipse.
Então, como falar em hospitalidade nesse contexto tão hostil 9? Para
Camargo (2004b), a hostilidade é o substrato mais comum às quebras das leis nãoescritas da hospitalidade. Segundo o autor, para que compreendamos o real
significado da hostilidade como o inverso da hospitalidade, faz-se necessário refletir
sobre a diferença entre a lei escrita - que é a que está traduzida nos códigos
jurídicos e suas conseqüentes penalidades, e a lei não-escrita que é aquela que
habita no imaginário humano, seja como inconsciente coletivo, seja como direito
natural, seja até mesmo, na devida amplitude conceitual, como o que correntemente
chamamos de instinto. A hospitalidade está, portanto, povoada de ambos os tipos de
leis.
Há leis não-escritas que se traduziram em leis escritas, mas estas são, na
verdade, muito poucas. 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, não há lei escrita que o defenda. O único recurso do ofendido é a
hostilidade que se experimenta e que se traduz em desejo de não voltar
mais, o que é menos grave, ou em participação no núcleo dos hostis ao
anfitrião, o que é mais grave. As leis escritas resolvem-se nos diferentes
âmbitos da justiça, sobretudo nos códigos de defesa do consumidor. Já as
regras ancestrais não-escritas não têm foro para disputa de pendências. A
desobediência às regras gera o seu verso, a inospitalidade, vale dizer, a
hostilidade (CAMARGO, 2004b, p 8.)

Assim, vale dizer que a hostilidade é o resultado de um encontro inóspito, ou
seja, sem hospitalidade.
Na Grécia Antiga, a hospitalidade era considerada um ato de valor e violar
as leis não-escritas da hospitalidade era considerado crime. Esses visitantes (que
não pertenciam à comunidade) eram chamados de xenos, donde vem a origem da
9

Hóstia em latim antigo, significa vítima expiatória e, no catolicismo, nomeia uma rodela fina de pão
ázimo, que, uma vez consagrada, é dada na comunhão aos participantes da missa, representa para
os fiéis o próprio corpo do Cristo (Nota do Autor).
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palavra xenofobia, que significa em nosso idioma a aversão ao estrangeiro. Ainda na
Grécia Antiga, era considerado um dos maiores crimes da época se um visitante
fosse assassinado pelo anfitrião durante a sua estada, pois a proteção ao hóspede
era uma obrigação de quem o acolhia.
O viajante, ao chegar a uma cidade grega, era bem recebido, era-lhe dado
de beber, de comer, lavavam-lhe os pés, sem mesmo perguntar-lhe o nome
e o motivo da viagem e, durante a sua permanência, passava a ser
protegido pelo hospedeiro contra possíveis tentativas de agressão e injúrias.
Para dar guarida a essa convicção, os gregos, ao construírem suas casas,
incluíam em seus projetos espaços reservados especialmente para os
visitantes (CASTELLI, 2006, p.30).

No momento da despedida, o hóspede recebia presentes e
inclusive uma téssera10 era rompida em duas partes, ficando uma com o
hospedeiro; e a outra, com o hóspede, como um meio de se reconhecerem,
caso um dia se encontrassem novamente, e, assim renovar os laços de
amizade e de hospitalidade. Esse ritual foi também praticado pelos romanos
(CASTELLI, 2006, p.27)

De acordo com Seydoux (apud CASTELLI, 2006) a história da hospitalidade
acompanha a história da humanidade, dos seus encontros, reencontros, de suas
partilhas, dos seus diálogos e de tudo o que foi criado para favorecer a nossa
aproximação uns com os outros. Para Derrida (2003), os laços culturais e sociais
são fortalecidos pelo princípio da hospitalidade.
Com a queda do Império Romano, viajar tornou-se uma aventura muito
insegura e perigosa, afinal, não havia mais a Pax Romana. Entretanto, Castelli
(2005) nos informa que foi do Século VIII ao Século XI que “a hospitalidade arcaica
recuperou a sua importância nos impérios bárbaros [...], hospedeiro e visitante
10

“Angelo Mariotti confiere a la existencia de la tessera hospitalis (el symbolon griego) la prueba de
que se practicaba el turismo en la Antigüedad. Yo estoy convencido de ello, pues, como he
demostrado en El turismo explicado con claridad, el turismo se practica desde hace unos siete mil
años. Pero los turisperitos como Mariotti no llaman turista a cualquier forastero o huésped sino solo a
quienes realizan el viaje por placer o curiosidad. La tessera hospitalis de los latinos era una tablilla
que se partía en dos mitades. Una mitad se la quedaba el anfitrión. La otra se la llevaba el visitante.
Cada mitad estaba llamada a cumplir una función de contraseña o de identificación para el caso de
que, años más tarde, tal vez muchos, el huésped visitara de nuevo a su antiguo anfitrión. Bastaba con
que una mitad encajara en la otra para confirmar la identidad del forastero (Rafael Arguyol, Aventura.
Una filosofía nómada. Plaza Janés. Barcelona, 2000, p. 72 y 73). La función de la tessera era más
bien simbólica, lo que explicaría el término griego. En realidad sería más bien un recuerdo o
tornaviaje pues pocas oportunidades existían en la Antigüedad de que la visita se repitiera”
Disponível em: <http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/fme/2.htm>.
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tornaram-se outra vez intimamente ligados [...], a hospitalidade completa, a título de
amizade, continuou sendo apanágio da nobreza [...]” (PEYER, 1998 apud
CASTELLI, 2005, p. 63).
De acordo com Castelli (2005), é dessa época uma lei denominada “Direito
de Albergagem” (um tipo de hospitalidade compulsória) destinada a deslocamentos
administrativos das elites dirigentes na interface com seus súditos camponeses (que
incluía, também, a alimentação). Essa lei foi criada em Portugal para resolver os
problemas de deslocamento da nobreza Na Idade Média, o dever da hospedagem é,
de certa forma, delegada aos mosteiros, que abrigam – principalmente, peregrinos,
doentes e andarilhos pobres. Sobre a relevância da hospitalidade, nesse contexto,
Camargo (2002, p. 5) no diz que a hospitalidade é um:
Princípio básico de um grande número de ordens religiosas católicas,
desde os primeiros beneditos e cistercienses, cujos mosteiros até hoje
cultuam as regras originais da hospitalidade e muitos deles vêm mesmo se
transformando em hotéis e pousadas. A noção de hospitalidade coadunase com os princípios básicos de todas as religiões.

No rastro do surgimento da Renascença, e no crepúsculo da Idade Média
(durante os Séculos XV, XVI e XVII), vêm as Grandes Navegações e os
Descobrimentos, fatores que terão uma influência decisiva nos meios de
hospedagem, tanto em nosso país, como na dinâmica das viagens Europeias da
época. É dessa época que nasce o chamado Grand Tour, uma viagem realizada
pela aristocracia inglesa, tendo em vista conhecer melhor o mundo e, assim,
expandir seus conhecimentos. Vejamos, por exemplo, o que nos diz Chon e
Spaware (2003, p. 4) sobre essas práticas:
No Século XVI, na Inglaterra, era comum a existência de leis como: não era
permitido mais de cinco pessoas na mesma cama; não era permitido deitar
as botas na cama; não era permitido acolher nenhum amolador ou
construtor de lâminas; era proibida a presença de cachorros na cozinha;
tocadores de realejo tinham de dormir nos sanitários. Apesar de algumas
normas parecerem absurdas, as primeiras regulamentações ajudaram no
desenvolvimento da indústria e algumas permanecem até os dias atuais.

Apesar de toda a significância do tema da hospitalidade ao longo da história
da humanidade; é preciso reconhecer os riscos ela traz. Camargo (2004b, p. 7), ao
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discutir esses riscos, em especial no âmbito da hospitalidade doméstica, esclarece
que:
[...] há leis escritas para regular o contato que se estabelece entre os donos
da casa e os visitantes. A inviolabilidade do lar, próprio ou alugado, (e por
extensão, os quartos de hotéis) é consagrada em todos os países. Todas
essas leis, contudo, são na verdade, poucas se comparadas à infinidade de
leis não escritas que regulam esse contato. O dono da casa deve receber
os visitantes que ele aceitou (seus hóspedes, portanto) com urbanidade, o
que significa cumprir um sem número de rituais que regulam o acolher
(“faça de conta que está em sua casa”), o alimentar (nem que seja a oferta
de um copo d‟água), o entreter, o tornar a cena lúdica para o hóspede (nem
que seja a execução de uma música, o contar uma piada). O hóspede, por
sua vez deve retribuir o acolhimento com presentes, respeitando o primado
dos donos da casa no direito de estabelecer regras para a convivência e
aceitando o espaço e as dádivas que lhe são feitas.

2.1.2 A hospitalidade e a comensalidade

Para Castelli (2006), o conceito de hospitalidade foi construído ao longo do
tempo a partir das ações de abrigar-se, de comer junto e de deslocar-se (as
viagens). Para esse autor, a alimentação e a arte culinária não podem ser
consideradas aspectos secundários nesse contexto, pois, graças à antropologia,
sabemos que a preparação dos alimentos e a forma de comer são atividades
simbólicas que nos permitem identificar e compreender as sociedades em sua
complexidade, pluralidades e singularidades.
É nesse ponto que iremos discorrer um pouco sobre a relação da
hospitalidade e da preparação e partilha dos alimentos, entendidos como atividades
de significados sociais, políticos, religiosos, entre outros.
Para Castelli (2006), há uma relação entre hospitalidade e os atos de buscar
comida e de comer conjuntamente. Aqui, nos remetemos aos primórdios da
humanidade quando o homem, para saciar a sua fome, foi um ser andarilho,
itinerante, nômade. A alimentação composta de carne adquiriu grande importância
(PERLÈS apud CASTELLI, 2006), porque foi a que, na Pré-história, deixou mais
vestígios para melhor elucidar as teorias da hominização. Isso significa que como
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esses hominídeos não possuíam ainda um andar adaptado à caça, estima-se que
isso dava-se através de um trabalho coletivo e cooperativo:
[...] a tendência humana de compartilhar alimento, idéia básica da
hospitalidade, teria se originado quando o homem desenvolveu a
capacidade de matar grandes presas. Esse tipo de caça muitas vezes o
forçava à associação. Desconhecendo ainda outros métodos de
conservação, além da cocção, via-se obrigado a consumir a caça com certa
rapidez. Isso o induzia a dividir com outros caçadores e famílias o produto
de seu trabalho e, evidentemente, esperar gestos recíprocos. Teria nascido
assim, a hospitalidade à mesa (FRANCO apud CASTELLI, 2006, p. 11).

Há aqui a sugestão de que na idéia de grupo e de cooperação está implícito
o ato de pertencer a uma comunidade, um dos fundamentos da hospitalidade.
[...] a caça, que exige organização e cooperação, e o ato de comer junto
geraram momentos de sociabilidade, também uma das necessidades
fundamentais do ser humano. Assim, além da forma de obtenção da
comida, a forma de obtenção do abrigo, em especial quando buscou defesa
contra animais e até mesmo contra outros seres humanos em refúgios
naturais, principalmente cavernas, gerou um contexto hospitaleiro, sem o
qual, presume-se, a espécie humana não teria sobrevivido. Pode-se supor
que foi nesse contexto que a longa história da hospitalidade, componente
essencial das culturas dos diferentes povos que vieram habitar o planeta,
tenha se iniciado. (CASTELLI, 2006, p 12).

Portanto, é nosso entendimento que se debruçar sobre o tema da
hospitalidade é, também, debruçar-se no estudo da história da alimentação e da
comensalidade. O comer e o beber juntos (a comensalidade) são atividades
primordiais da humanidade. “Comer e beber são ritos carregados de significações,
ou suja, pelos rituais da comensalidade podemos, muitas vezes, revelar nossa
humanidade e o grau de civilização que conseguimos alcançar” (BOFF, 2006)
Comer junto é um ato humano que simboliza e reforça o sentimento de
pertença a esse ou aquele grupo, ou seja, a comensalidade está essencialmente
vinculada à hospitalidade. Não se convida alguém para a nossa casa sem oferecer
algo para comer ou beber. Uma antiga tradição da civilização Celta recomendava
oferecer comida e bebida a quem era acolhido mesmo antes de perguntar o seu
nome, de onde vinha e por que estava ali. O cristianismo nos ensinou que o
importante não era só o pão de cada dia, mas, reparti-lo com nosso próximo, o que,
aliás, dá origem à palavra companheiro. A propósito, a origem da palavra é rica:
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companheiro vem do latim companionem, composto de panis e cum, significa “comer
o pão com”, ou, mais precisamente, partilhar o pão.
Na Grécia Antiga, comer pão e reparti-lo com alguém, tinha um significado
especial: representava a civilidade humana. Segundo Montanari apud Castelli (2005)
“o pão [...] é o sinal que distingue uma sociedade que não repousa sobre recursos
„naturais‟, mas que é capaz de fabricar, ele própria, seus recursos, de criar – com a
agricultura e a criação de animais – suas próprias plantas e seus próprios animais”.
Castelli (2005) acrescenta que:
o homem, sobretudo por meio da agricultura, num determinado momento de
sua longa história, passou a produzir o que necessitava para a sua
sobrevivência, em especial o pão, o vinho e o óleo, não dependendo mais
somente daquilo que a natureza selvagem oferecia. Este fato, segundo os
gregos, caracteriza o homem civilizado, em oposição àquele que se
alimentava da caça e da coleta de frutos silvestres [...] dessas situações
decorrem momentos de sociabilidade e de conviviabilidade entre as
pessoas ou os grupos sociais distintos, refletindo-se no conceito de
hospitalidade (CASTELLI, 2006, p.39)

Nesse contexto, vale ressaltar o estudo apresentado por Montanari (apud
FLANDRIN, 1998), no qual aponta que a vida, civilizada, dos gregos baseava-se em
três valores principais: a comensalidade; os tipos de alimentos consumidos e a
cozinha e dietética, valores que teriam supostamente contribuído para criar novos
paradigmas de hospitalidade.
Os gregos enalteciam o valor das boas maneiras, pois acreditavam que elas
contribuíam para facilitar o convívio entre as pessoas. Em outras palavras, pode-se
dizer que essas regras de boas maneiras eram inicialmente aplicadas às situações
de comensalidade e consideradas, como ainda hoje o são, um modo de vida
civilizado. Por isso que a mesa, para a hospitalidade, é considerada uma forma de
compreensão das representações sociais e de identidades dos grupos. As boas
maneiras distinguem o homem civilizado do homem selvagem -

que não as

praticam, e dos semi-selvagens - que as praticam apenas ocasionalmente
(MONTANARI, 1998, p.109)
A esse propósito, é interessante lembrar que:
Polis e civitas querem dizer cidade para os gregos e os romanos,
respectivamente. Dessas palavras originam-se política, polidez, civilizado e
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cortês. [...] De fato, assim pensavam os gregos e os romanos da Grécia e
Roma Antigas, ao dintinguirem as pessoas que moravam nas cidades – os
cidadãos – das restantes (CASTELLI, 2006, p.36)

Para Boff (2006), o cristianismo histórico é fruto de três tradições que se
entrelaçam: a tradição da vida - que enfatiza as palavras de Jesus (de cunho mais
rural, pois se passava na Galiléia Rural), a tradição da morte - que enfatiza os
motivos da morte e da ressurreição (de cunho mais urbano, por acontecer em
Jerusalém) e a tradição da comensalidade - que nos fala das refeições e da partilha
pão, dos peixes, do vinho, pois a comida comum simbolizava a comunhão.
Chon e Sparrowe (2003) nos lembram de um antigo ditado do Oriente Médio
que diz “eu não sou escravo – exceto para o meu hóspede”. Castelli (2006) nos
informa, ainda, que durante o governo de Humarabi (1792 - 1750 a. C) no Oriente, o
Antigo Império Babilônico criava o Código Hamurabi, composto de 282 cláusulas,
merecendo destaque aqui, aqueles relacionados ao papel da taberneira, pessoa que
acolhia os visitantes, como vemos a seguir:
108 – Se uma taberneira não quiser receber cevada como pagamento da
cerveja, mas, dinheiro com a cotação mais alta, ou se ela reduzir a
quantidade de cerveja em comparação com a quantidade de cevada, essa
taberneira será obrigada a aceitar e será jogada nas água;
109 – Se na casa de uma taberneira se reúnem conspiradores e estes não
são detidos e levados à Corte, a taberneira deverá ser morta;
110 – Se a sacerdotisa nadîtum ou uma sacerdotisa entum não
enclausurada abrir a porta de uma taberna ou entrar lá para beber cerveja,
esta deverá ser queimada
111 – Se uma taberneira vender uma jarra de cerveja fiado, poderá exigir
cinqüenta litros de cevada na colheita (CASTELLI, 2006, p.17.)

A história nos revela que as Civilizações Orientais foram pródigas na oferta
de

banquetes

majestosos.

Os

banquetes

eram

considerados

excelentes

oportunidades de convívio e exercício da hospitalidade (como o é ainda hoje). Vale
ressaltar, entretanto, que esses banquetes marcavam (e ainda marcam) o status quo
dos indivíduos em relação à sociedade, aos anfitriões e que desde, essa época, era
observada a “ordem de precedência”. Na Índia, segundo uma antiga tradição,
primeiro servem-se os hóspedes e homens, depois as crianças e mulheres.
Já na Idade Antiga, os romanos distinguiam a hospitalidade pública
(hospitium publicum) da hospitalidade privada (hospitium privatum). Para eles, a
hospitalidade pública era marcada por um pacto feito diante do altar de Júpiter e
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pela troca da tessera hospitalis, conforme já citado anteriormente (SCHÉRER apud
CASTELLI, 2006). Nessa época, as famílias romanas, rotineiramente, faziam juntas
as suas refeições, havia regras rigorosas baseadas no status da pessoa; só o fato
de ser convidado para jantar na casa de um nobre, por exemplo, já era sinal de
reconhecimento social.
Os banquetes eram acontecimentos marcantes na sociedade romana dessa
época. As salas de jantar romanas eram chamadas de triclinium e continham três
sofás, cada um para três convidados, arrumados em formato de U. O jantar ou a
cena, constituía-se de três partes: o gustum, o mensa primae, e da mensa
secundae. Nesse último momento, havia muito entretenimento, quando se bebia
muito, como no simpósio grego, tendo sempre como meta atender às expectativas
dos convidados.
Ser um comedor de pão, para os gregos, era símbolo do homem civilizado:
no entanto, para os romanos, uma refeição em que o chefe da casa não
oferece senão produtos da terra era considerado um insulto pelos
convidados”, aqui estaria, pois, uma grande diferença entre gregos e
romanos (CASTELLI, 2006, p.44)

É, ainda, nesse período que surgem, também, nas cidades e portos mais
movimentados, as tabernas que ofereciam alimentos, bebidas e, algumas vezes,
também hospedagem.
Nos Séculos XI e XIV, com o crescimento da economia, essas tabernas
aumentam em número e tamanho e começam a melhorar a qualidade de seus
serviços. É a passagem de uma hospitalidade doméstica, gratuita e privada
(baseada na amizade ou no prestígio do hóspede) para uma hospitalidade pública e
paga, até porque a hospitalidade doméstica não podia mais dar conta do fluxo de
viajantes que começa a crescer e internacionalizar-se. No dizer de Peyer (apud
CASTELLI, 2005, p.45):
O hospedeiro não se limitava mais a prover sua subsistência, mas,
desempenhava também o papel de intermediário, agregando-lhe negócios
vantajosos. Em troca os hóspedes lhe pagavam comissões e retribuíamlhes os favores da mesma forma em suas cidades.

Ainda como prática, nesse período, destacamos que:
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A primeira coisa a ser colocada na mesa, diante da pessoa mais importante,
era o saleiro, pois o sal tinha um imenso valor na Idade Média. O prestígio
daqueles que estavam à mesa poderia ser determinado de acordo com a
posição que ocupavam a mesa, em relação ao saleiro. Os convidados de
alto prestígio ficavam acima de onde estava o sal, os menos importantes
ficavam abaixo. Somente aqueles que estavam acima do sal sentavam-se
em cadeiras (INSTITUTO DE CULINÁRIA DA AMÉRICA, 2004, p.12).

Na França e na Inglaterra dessa época, as famílias mais abastadas tinham
uma notória quantidade e variedade de utensílios de prata (símbolo de nobreza até
os dias atuais), já as pessoas comuns utilizavam utensílios de cobre. Ambos, na
qualidade de anfitriões, apresentavam seus utensílios para seus convidados, numa
forma de demonstrar suas posses à mesa.
Embora nem todos os historiadores concordem, alguns atribuem as origens
dos jantares clássicos a uma simples família aristocrata do Século XVI, os
Médicis de Florença. Quando Catarina de Médici (1519 – 1589) casou-se
com o futuro Rei Henrique II da França, em 1533, ela trouxe como parte de
seu séqüito um pequeno exército de cozinheiros italianos, chefs, criados e
especialistas em vinhos. Catarina de Médicis fora educada na corte papal,
por ser sobrinha do Papa Leão X. Catarina introduziu os finos jantares e os
serviços apropriados a eles na França; sua prima Maria de Médici (1573 –
1642), esposa do Rei Henrique IV, continuou sua missão culinária. [...] Entre
os requintes à mesa trazidos para França pelos Médicis (e que depois se
estenderam pelo resto de toda a Europa) estavam: lavar as mãos antes de
sentar-se à mesa – um costume antigo que havia caído em desuso; usar o
garfo para selecionar a comida na travessa; passar as melhores porções de
comida aos outros na mesa; e não assoprar comidas quentes (...) entretanto
a grande vedete dessa época, na Corte Francesa é o garfo (INSTITUTO DE
CULINÁRIA DA AMÉRICA, 2004, p.14).

A influência de Catarina de Médicis na hospitalidade e na gastronomia ainda
vai além:
Foi expressiva a contribuição de Catarina de Médicis e de seus cozinheiros
na definição de novos procedimentos em relação à composição e seqüência
das iguarias numa refeição, fatores intervenientes nas maneiras de portarse à mesa e também nas interações realizadas durante a hospedagem.
Nas viagens de Catarina pelo interior da França, com fins políticos, para
apresentar ao povo o seu filho Carlos IX, então com 14 anos, realizavam-se
refeições refinadas, elaboradas pelos chefs de sua comitiva juntamente com
os profissionais locais. Ao verem a maneira elegante e sofisticada de
Catarina, as pessoas ficavam encantadas e passavam a imitá-la. “Desse
modo, ela prestou uma significativa contribuição não só para o
aprimoramento das boas maneiras À mesa, como também para o
estabelecimento de novos padrões no processo da hospitalidade. Outro
feito de Catarina, relacionado ao aprimoramento do processo de
conviviabilidade, foi incluir as mulheres nos banquetes de Estado, até então
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excluídas. [...] Além de incluir as mulheres nos banquetes, Catarina de
Médicis trouxe para a França a elegância florentina e os bons cozinheiros
italianos, que sofisticaram a cozinha francesa e tornaram mais atraente a
apresentação dos alimentos, fazendo com que as pessoas os comessem
com os olhos (CASTELLI, 2005, p.69).

Para Lashley e Morrison (2004), as atividades relacionadas à hospitalidade,
sob forma de comer e beber, dão oportunidade para a avaliação social dos
indivíduos e para as manifestações sociais de status. Isso nos lembra um velho
ditado de nossa cultura popular que nos diz que “se conhece a educação de uma
pessoa quando essa está à mesa”. O autor diz, ainda, que nas sociedades
hierárquicas, as diferenças de classe social são frequentemente expressas pelo
modo como os diferentes grupos consomem alimentos, bebidas e acomodação.
Quando a produção de alimentos é fruto de trabalho intensivo e os alimentos
são relativamente escassos, as elites dominantes, muitas vezes, exibem
prosperidade sob a forma de obesidade, ou através do consumo de alimentos raros
e exóticos, e estabelecem as aspirações das classes inferiores.

2.1.3 A hospitalidade e o turismo: a dádida e o contrato

Apesar de sua gênese em torno da gratuidade da dádiva, isso não,
necessariamente, significa dizer que a hospitalidade não possa acontecer em
situações de caráter comercial. Se considerarmos que, na hospitalidade comercial, a
recíproca é baseada no pagamento (LASHLEY; MORRISON, 2004), não haveria,
pois, porque não aceitar que a relação entre hospedeiro e hóspede ultrapasse a
fronteira delimitada pelo contrato, pois, na hospitalidade comercial, a hospitalidade
propriamente dita acontece após o contrato, sendo que esse “após” deve ser
entendido como “para além do” ou “tudo o que se faz além do contrato” (CAMARGO,
2004b, p.46).
Há, pelo menos, duas escolas de estudo da hospitalidade que merecem
destaque: a francesa, que se interessa mais pela hospitalidade doméstica e pela
hospitalidade pública (que tem a matriz maussiana como sua concepção fundante);
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e a escola americana que considera, apenas, a versão comercial como única
sobrevivente da antiga hospitalidade tradicional e que se baseia no contrato entre as
partes como sua razão de ser. Essa última visão, aparentemente correta aos olhos
dos capitalistas do universo turístico, acaba por produzir uma hospitalidade
asséptica, plastificada, enlatada, artificial, sem cor local, sem cheiro de cultura, com
cara de “lugar nenhum” proporcionando ao hóspede uma sensação de estar numa
espécie de limbo (CAMARGO, 2004b, p.50).
Aramberri (2001) chamou de The host should get lost o seu polêmico estudo
sobre essa hospitalidade contemporânea. Para o autor, a dupla formada por
hospedeiro e hóspede, tem como base uma formulação pré-moderna, composta por
três características:
a) A proteção do hóspede pelo hospedeiro, com base na humanidade comum
aos dois;
b) A reciprocidade do hóspede pela generosidade do hospedeiro;
c) As obrigações e deveres familiares, com o hóspede se tornando parte da
família do hospedeiro e sendo amparado da mesma maneira.
O autor defende, ainda, que a experiência da hospitalidade moderna não
contém mais esses elementos de trocas e obrigações e se fundamenta na
substituição da experiência pré-moderna do pacto sagrado pela forma do contrato na
sociedade moderna capitalista.
Lashley e Morrison (2005), no capítulo inicial de sua obra já nos coloca
diante da proposta de um tríplice campo da hospitalidade humana: a privada
(doméstica), social (pública) e comercial. O autor, enfatiza, inclusive, a hospitalidade
doméstica (privada) como paradigma das demais, inclusive da comercial.
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Obternção de superavit
Serviços visando ao lucro
Limitações do produtor
Limitações do mercado

Anfitrião
Necessidades Fisiológicas
Necessidades Psicológicas

PRIVADO

COMERCIAL

SOCIAL
Trato com Forasteiros
Mutualidade
Status e prestígio

Adinistração da experiência
relativa à hospitalidade

Figura 1: Atividades relacionadas com a hospitalidade
Fonte: Adaptado de Lashley e Morrison (2004)

Para Camargo (2004b, p. 12), decorrem desses princípios supracitados os
domínios da hospitalidade, como um conjunto de leis não escritas que
regulamentam os rituais sociais:
1. O Domínio Privado: o ato de receber em casa é o mais típico da
hospitalidade e o que envolve maior complexidade do ponto de vista de ritos
e significados. 2. O Domínio Social: é a hospitalidade que acontece nos
cenários sociais, em suas expectativas de interação humana, podendo ser
entendida tanto no cotidiano da vida urbana que privilegia os residentes,
quanto na dimensão turística e na dimensão política. 3. O Domínio
Comercial: diz respeito à hospitalidade enquanto atividade econômica e as
modernas estruturas comerciais, criadas em função do surgimento do turismo
moderno e mais adequadas à designação habitual de hotelaria e
restauração.

O autor baseia-se (e avança) na categorização citada acima e reorganiza a
hospitalidade em novas categorias a partir de dois grandes eixos: o primeiro
referente aos tempos sociais da hospitalidade humana: acolher, alimentar, entreter e
hospedar; e o segundo estabelece os espaços sociais no qual o processo se
desenrola: o doméstico, o público, o comercial e o virtual (ver Figura 2).
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DOMÉSTICA

ACOLHER
Receber
pessoas em
casa, de forma
intencional ou
casual.

PÚBLICA

A recepção em
espaços e
órgãos públicos
de livre acesso.

COMERCIAL

Os serviços
profissionais de
recepção.

HOSPEDAR

ALIMENTAR

ENTRETER

Fornecer pouso
e abrigo em
casa para
pessoas.

Receber em
casa para
refeições e
banquetes.

Receber para
recepções e
festas.

A hospedagem
proporcionada
pela cidade e
pelo país,
incluindo
hospitais,
casas de
saúde,
presídios...

A gastronomia
local.

Espaços
públicos de
lazer e
eventos.

Hotéis.

A restauração.

Folhetos,
Sites e
Programas na
cartazes,
hospedeiros de mídia e sites de
folderes, internet
sites.
gastronomia.
Quadro1: Os tempos/espaços da hospitalidade humana.
Fonte: adaptado de CAMARGO et all DENCKER (2003)
VIRTUAL

Eventos e
espetáculos.
Espaços
privados de
lazer.
Jogos e
entretenimento
na mídia.

Analisando a hospitalidade pela figura acima, podemos compreendê-la
como: um ato humano, exercido em contexto doméstico, público e profissional, de
recepcionar, hospedar, alimentar e entreter pessoas temporariamente deslocadas de
seu habitat natural (CAMARGO, 2004b).
As evoluções históricas enfrentadas pelo turismo, desde o seu início
caracterizado como atividade econômica, requerem- atualmente, uma busca pela
sua consolidação, também, como atividade social, estruturada, profissionalizada e,
sobretudo, reconhecida em termos de acolhimento, nesse sentido:

A função básica da hospitalidade é estabelecer um relacionamento ou
promover um relacionamento já estabelecido. Os atos relacionados com a
hospitalidade obtém este resultado no processo de troca de produtos e
serviços, tanto materiais quanto simbólicos, entre aqueles que dão
hospitalidade (os anfitriões) e aqueles que recebem (os hóspedes). Uma
vez que os relacionamentos necessariamente se desenvolvem dentro de
estruturas morais, uma das principais funções de qualquer ato de
hospitalidade é (no caso de um relacionamento já existente) consolidar o
reconhecimento de que os anfitriões e os hóspedes já partilham do mesmo
universo moral ou (no caso de um novo relacionamento) permitir a
construção de um universo moral em que tanto o anfitrião quanto o hóspede
concordam em fazer parte (LASHLEY; MORRISON, 2004, p. 26).
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Brotherton e Wood (2004, p. 194), ao analisar a administração da
hospitalidade, enfatizam o seu caráter de troca, entendendo-a como um processo
pluridirecional, por não envolver, apenas, comportamentos hospitaleiros, mas,
também a reciprocidade desses comportamentos “de modo que a hospitalidade
inclua um processo de troca bidirecional”. A Figura 3, abaixo, sintetiza o pensamento
dos

autores,

que

entendem

a

hospitalidade

como

“uma

troca

humana

contemporânea, assumida voluntariamente e concebida para aumentar o bem-estar
mútuo das partes envolvidas mediante oferta de acomodação e/ou alimento e/ou
bebida” (BROTHERTON; WOOD, 2004, p.202).

Figura 3: As Dimensões da Hospitalidade
Fonte: (BROTHERTON; WOOD, 2004)

A dinâmica de trocas humanas na formatação da hospitalidade baseada no
pagamento garante o serviço contratado pelo preço acordado; mas não garante a
real preocupação de um recepcionista com o hóspede que esqueceu uma maleta no
saguão do hotel, nem a atenção do garçom em decidir enviar para mesa uma
pequena sobremesa em forma de bolo, ao perceber que a família comemora um
aniversário. Gestos assim estão fora do acordado no contrato, fora das obrigações
desses profissionais, são, portanto, atributos da pessoa e não da profissão, e,
menos ainda da empresa.
Camargo (2004a) argumenta sobre esse contexto, sugerindo que a
hospitalidade nos serviços da área do turismo seria um conjunto de atitudes que
acontecem “fora” do contrato. A hospitalidade é, pois, independente do contrato, o
que nos leva a inferir que a padronização exagerada dos serviços no setor de
turismo, hotelaria, restauração e lazer, pode empobrecer as experiências humanas
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inerentes ao contexto, justamente, por minimizar o espaço para a dádiva e para a
espontaneidade.
No entanto, há quem prefira o não-establecimento desses vínculos. Para
alguns hóspedes, uma hospedagem impessoal e desprovida de momentos de
interação favorece uma sensação de liberdade, impessoalidade e anonimato:
principal atrativo de inúmeros meios de hospedagem espalhados pelo mundo.
Apesar dessa constatação, Pimentel et al (2007) nos lembram que “em um ambiente
onde há pouco espaço para trocas interpessoais, onde não há espaço para
encontros causa, em geral, a sensação de hostilidade”, que é contrário a um
ambiente acolhedor e favorecedor encontros, formação ou fortalecimento de
vínculos e, também, do desejo de retribuição.
Considerada, historicamente, menos relevante que a hospitalidade gratuita,
a hospitalidade paga, por sua vez, é parte integrante das paisagens urbanas às
margens das quais ela veio chegando de mansinho até se constituir no modo maior
de hospitalidade contemporânea, em que a forma gratuita representa, de agora em
diante, um resíduo histórico, de um tempo que já se foi. Pode-se dizer , pois, que a
hospitalidade gratuita entre pares continua, a inspirar a hospitalidade comercial de
forma mimética, a ponto de se constituir numa referência inegável e real.
Entre negócio e hospitalidade reside

uma certa tensão que opõe o

paradigma do dom e o paradigma do comércio. Percebemos, porém, que o
paradigma comercial é mais buscado (talvez por estar mais em evidência) embora
tenha sempre no primeiro a sua referência. Ou seja, poderíamos aqui supor que a
hospitalidade e relação comercial estão sempre em oposição, mas, simultaneamente
e paradoxalmente, em busca uma da outra.
No Século XX, a hospitalidade entrou na linguagem da atividade turística
quando a sua polissemia levou-a ser confundida como sinônimo de turismo. Refirome à nomenclatura norte-americana “hospitality” e mais genericamente à difusão
generalizada dessa palavra, muitas vezes entendida, nos pontos menos acolhedores
do mundo, como conjunto de tarefas essenciais à canalização dos grandes fluxos de
visitantes que chegam.
A presença do dinheiro, numa relação de hospitalidade, estabelece uma
situação simultânea de equilibrio entre os dois atores (anfitrião e hóspede) na
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medida em que os dispensa de conhecerem-se e interagirem mutuamente através
de uma relação pessoal de vínculo e de caráter afetivo ou de amizade. Essa relação,
uma vez resolvida à base do pagamento, põe em equivalência a prestação do
serviço e o preço cobrado, tornando-se, portanto, impessoal. Em uma sociedade
moderna em que a esfera privada e a pública constitui coisa separada, essa relação
de hospitalidade com pagamento é, particularmente, apreciada. Por isso que o
pernoite, num hotel, dispensa totalmente os esforços de sociabilidade e proporciona
uma “retirada” salutar da vida social, com suas obrigações, etc. Para algumas
pessoas,
Por outro lado, uma temporada hoteleira pode não ser bem apreciada,
exatamente, pelos mesmos motivos, ou seja, por não ter proporcionado nenhuma
abertura (possibilidade de vínculo) à interação e à cultura do povo local.

2.1.4 A Hospitalidade nos discursos e nas práticas

Ao refletir sobre o tema da hospitalidade, não pretendemos, apenas, fazer
um passeio acadêmico pela evolução das formas de acolhimento, entretenimento,
alimentação e hospedagem, mas, principalmente, contribuir para a ampliação de
uma discussão mais crítica aos atuais modelos de desenvolvimento turístico, numa
perspectiva de trazer de volta a sua ancestralidade, reposicionando-a como atual e
percebendo-na sob novos olhares.
Ouve-se, muitas vezes, a palavra hospitalidade no setor hoteleiro,
geralmente com o objetivo de disfarçar o caráter impessoal e capitalista autorizado
por sua condição de hospitalidade comercial – não nos esqueçamos de que, na
maioria das vezes, o real interesse dos meios de hospedagem é receber o
pagamento pelos serviços que vende e não o de conhecer melhor o seu hóspede,
ou muito menos de se comprometer numa outra relação de obrigação que a de
pagar.
Há discursos e mais discursos em eventos e fóruns dessa área, que reúnem
poderes públicos e privados, estudantes, profissionais liberais, entre outros, em que
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o que mais se ouve é a que a cidade do Natal é vocacionada para o turismo por ter
“belezas naturais e um povo hospitaleiro”.
É bem verdade que os profissionais do turismo são parte da comunidade
voltada, mais exclusivamente, ao acolhimento dos visitantes. Mas, mesmo assim, se
percebe um vácuo quando se procuram pelas ações voltadas para as comunidades
locais, como forma de tornar menor o impacto cultural entre o morador e o visitante.
O que temos, na realidade, são muitos discursos que procuram informar às
populações sobre os supostos benefícios que o desenvolvimento do turismo e da
hospitalidade poderiam trazer em empregos (que, em sua maioria, são subempregos
mal remunerados) e, muito sutilmente, no alerta a essa mesma população sobre os
perigos que alguns visitantes podem representar para para a comunidade no quesito
“exploração sexual infanto-juvenil”, geralmente entendido como “turismo sexual”.
Seria isso suficiente?
A metáfora hospitaleira, idelogicamente colocada nesses discursos visa,
muitas vezes, não mais do que chamar a atenção para as obrigações daqueles que
recebem como se a comunidade pudesse agir como um hoteleiro, ou como se
fossem, supostamente, capazes de agir como anfitriões de pessoas que, na
verdade, não foram convidadas por eles. Mas, esses mesmos discursos não
chamam a atenção para as obrigações do acolhido, nem ensinam a comunidade a
maneira de comportar-se com os visitantes que agem como colonizadores em
países colonizados.
Esses processos de desenvolvimento turístico, nesses moldes, acaba,
muitas vezes, produzindo o efeito inverso, ou seja, a hostilidade.
Nesse contexto, Anne Gotman (1997) analisa a conversão do turista em
convidado e

enfatiza que a assimilação das populações receptivas ao

desenvolvimento turístico (e sua compulsória transformação em anfitriões) supõe,
portanto, que essa população tenha uma verdadeira abertura ao acolhimento do
visitante e não, somente, a comportar-se como prestadores de serviços e seguidores
de protocolos hoteleiros. Sob esse aspecto, Pitt-Rivers (1971, p. 174) entende que:
As relações entre anfitriões e convidados obedecem a algumas regras cuja
universidade pode acolher variações culturais inumeráveis entre os povos, a
saber : 1. O anfitrião deve respeito ao visitante, aceitar seus presentes, ele
lhe deve honra, atenção e ajuda. 2. O visitante deve igualmente respeito a

Juliana Vieira de Almeida
Uma odisséia em busca de Héstia:
do turismo à hospitalidade pelos caminhos das representações sociais

53

_____________________________________________________________________
seu anfitrião, aceitar seus presentes mas não tomar seu lugar. Esta última
prescrição indica que o dono da casa é o único detentor da regra de vida
comum.

Na vida cotidiana, geralmente, estamos sempre em situação de receber ou
dar hospitalidade, quer seja na casa de parentes, num banco, numa escola, em
restaurantes, numa repartição, etc. Um traço da hospitalidade doméstica ancestral ainda válido atualmente - é a preocupação com a segurança do hóspede o que
explica, por exemplo, a preocupação dos setores de segurança com os turistas de
nossas cidades. Originalmente, ofertar hospitalidade era, antes de qualquer coisa,
ofertar segurança ao seu hóspede uma vez que as viagens de outrora se faziam de
forma insegura.
Atualmente, a hospitalidade urbana, ou seja, aquela realizada pelas cidades
tem, segundo Grinover (2006), 3 categorias, ou seja, pode-se dizer que uma cidade
hospitaleira deve ter:

a. Acessibilidade: uma cidade que quer ser visitada facilita o acesso. Uma bonita
entrada, como um pórtico, por exemplo, é um sinal de que visitantes são bemvindos. Uma cidade que não quer receber visitantes mostra-o, também,
através da sua dificuldade de acesso.
b. Legibilidade: uma cidade legível é aquela em que, ao abrirmos o seu mapa,
conseguimos nos locomover com facilidade. A forma como uma cidade cresce
ou vai crescer é importante para o desenvolvimento da hospitalidade. Nesse
sentido, sinalização (turística ou outra) é essencial.
c. Identidade: uma cidade tem que ter identidade e diferencial. Identidade, aqui,
é diferente de identificação. O visitante, por exemplo, pode identificar-se com
essa ou com aquela cidade mais do que outro. Uma cidade pode significar
muito para um visitante e não dizer nada a outro. Para ser atrativa, sob o
ponto de vista do turismo e da hospitalidade, uma cidade pode (e deve) ter
várias identidades: conhecidas e desconhecidas.

Falar em hospitalidade não é, no nosso entendimento, o mesmo que falar
em negócios, nem em turismo. É preciso perceber que a hospitalidade é algo que
perpassa o contrato, ou seja, que está “além” do negócio. A hospitalidade é
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intangível, tem relação com a espontaneidade das pessoas, não pode ser
mensurada em regras ou em valores financeiros, daí a dificuldade em ser
apreendida e aplicada na prática da atividade turística. A figura abaixo explicita, em
parte, o nosso entendimento sobre os procedimentos de profissionais que têm o
olhar “no limite” do negócio e dos que têm o olhar “para além” do negócio.

“No limite” no negócio

“Para além” do negócio

Contato Impessoal.
Comportamento pré-estabelecido imutável.
Deixar-se levar pelos procedimentos-padrão

Contato Pessoal – olhar a pessoa.
Relação maleável tipo gente com gente.
Infra-estrutura não é tão importante quanto o
aspecto humano.

Figura 4: Procedimentos hospitaleiros e meramente comerciais, na área de Hospitalidade
Fonte: Elaboração própria (2008)

Todo turista é um viajante, mas, nem todo viajante é um turista, não
podemos rotular todas as viagens como turísticas e acreditar que os viajantes, de
uma forma geral, sentem a necessidade de contatos pessoais personalizados. No
entanto, todas as viagens, turísticas ou não, requerem em maior ou menor grau o
suporte da hospitalidade. Mas, o que observamos é a preocupação dos poderes
públicos e privados com investimentos em infraestrutura e construção de novos
equipamentos (hotéis, restaurantes, parques de diversões, entre outros), em
detrimento de investimentos na qualidade da hospitalidade, essa última conseguida,
apenas,

através

de

processos

educacionais

voltados

não

apenas

à

profissionalização, mas, também à humanização das relações entre os viajantes e a
população local.
Para Sanches (apud FOGUEL, 2008, p. 47):
O turismo realça a sua dimensão humana ao incorporar o conceito de
hospitalidade como seu constitutivo. Deixa de ser entendido somente como
a realização de viagens e suas conseqüências quantificáveis, em todo seu
aparato negocial. Como hospitalidade, turismo tanto ultrapassa as visões e
aparatos defensivos e enclausuradores locais, como se um modo de ser
singular devesse estar sempre sendo defendido, atrás de barricadas e
trincheiras. Busca-se, com o conceito de hospitalidade, a construção de
uma nova materialidade fundada a partir de uma espécie de teoria crítica do
turismo, em que a superação da aparência e dos ritos alcança uma
dimensão mais interior, quase espiritual, definida pela relação entre
pessoas: a que recebe e a que é recebida; a que hospeda e a que é
hospedada, mesmo sabendo-se tratar de uma relação muitas vezes
assimétrica. Hospitalidade convoca comunhão e convivência de elementos
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humanos que podem ter a conivência magnífica da natureza e precisam ter
o respaldo de dimensões físicas e infra-estruturais. Hospitalidade
transforma criticamente o ritual turístico numa liturgia do bem receber, ao se
definir como relação entre pessoas, permanecendo um negócio. [...] o
turismo não deixa de ser negócio como hospitalidade. Pelo contrário: da
mesma forma que a indumentária valoriza o tecido e a cadeira valoriza a
madeira, a hospitalidade não nega o turismo: qualifica-o e eleva-o ao
patamar das relações entre seres humanos.

O retorno do tema da hospitalidade às discussões poderia nos fazer supor
que a nossa sociedade esteja querendo reagir à dura realidade do isolamento, à
falta de sociabilidade e à tendência a ficarmos cada vez mais sós. Irving (apud
FOGUEL, 2008, p.66) ao fazer referência à obra de Bauman (Modernidade Líquida),
nos diz que:
Hoje, na pós-modernidade, não há tempo hábil para o encontro e para as
trocas, e toda a visão da relação humana acontece em tempo real,
instantâneo, rápido e mutante. Nesse momento de impermanência de
praticamente todas as coisas, o que significa o ritual desse encontro, desse
dar, receber e retribuir quando o tempo tem a dimensão da
instantaneidade?
Essa
impermanência,
essa
velocidade,
essa
transitoriedade de tudo e de todos, nos fazem olhar a hospitalidade como
processo, como ritual, talvez como uma das únicas possibilidades reais de
fixação de uma imagem simbólica na velocidade frenética, acelerada e
fluida de símbolos e significados.

Apesar da queixa recorrente dos empresários do setor turístico (o chamado
trade) quanto à má qualidade da formação profissional para o turismo, aqui no
Brasil, percebe-se, ainda, uma grande abertura à hospitalidade tanto dos
profissionais do setor como das populações receptoras. Esse é um dos motivos
pelos quais acreditamos que a inclusão do tema da hospitalidade nos processos
educacionais na área do turismo pode (e deve) ser considerada um instrumento útil
na formação profissional.
A despeito desses relatos do trade, as pesquisas mais recentes apontam
que, na percepção do turista, essa falta de profissionalismo não tem sido tão nociva
assim. Esse fenômeno poderia ser explicado, em parte, pela iniciativa dos
profissionais do setor que com atitudes espontâneas criam sinergia e empatia com
os visitantes, fazendo o que seja possível para atendê-los em suas demandas. É o
que, geralmente é denominado de “hospitalidade natural do brasileiro” que, na
realidade, é a nossa forma de expressar os valores alicerçados em nossa múltipla
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herança cultural e que, por sua vez, caracteriza nosso relacionamento com os
visitantes.
Um brasileiro que se apresenta em qualquer lugar do país não se apresenta
como brasileiro (a não ser no exterior), mas como carioca, mineiro, baiano,
catarinense, pernambucaco etc. E isso traz no discurso uma idéia de autoimagem positiva que transmite códigos culturais específicos de lugares (ou
regiões) extremamente distintos, ainda que no mesmo país. Assim,
podemos falar das identidades e dos diferentes códigos culturais brasileiros
que interferem e influenciam de maneira distinta os rituais de hospitalidade.
Assim não há apenas uma, mas muitas culturas de hospitalidade no país
(IRVING apud FOGUEL, 2008, p.71).

Uma das tendências atuais, mais relevantes, dos setores de recursos
humanos do turismo é identificar, atrair e manter profissionais pluricompetentes, ou
seja, profissionais que sejam capazes de enriquecer a experiência do visitante. Não
é incomum haver visitantes interessados nas localidades menos turísticas de uma
cidade. Está cada vez mais recorrente o encontro com estrangeiros em feiras livres,
supermercados, transportes públicos, entre outros. Esses visitantes desejam,
portanto, romper o isolamento imposto pelo turismo, desejam vivenciar a localidade
como de fato ela é sem a maquiagem dos guetos turísticos. Moraes (apud FOGUEL
2008, p. 77) enriquece a discussão ao esclarecer que:

Há dois tipos de turismo, o meramente consumista e o francamente
humanista. O turismo consumista é aquele que é mais bonito, mas, não
estimula o contato desarmado entre as pessoas. As pessoas viajam, viajam,
consomem, consomem – e não se encontram. O turismo consumista é uma
mistura insossa de três coisas pobres: muito dinheiro, pouca cultura e
solidão.[...] Já o turismo humanista envolve gente, envolve o encontro de
pessoas. Nele, a primeira coisa que a gente observa é como, em um lugar
estranho, as pessoas se viram para viver, amar, sonhar, casar, se divertir. O
jeito que se movem e se comovem, a fé ou o fardo que levam nos olhos.
Deste turismo solidário, a gente em geral, volta muito feliz e enriquecido.

Por isso, as muitas discussões acerca da formação profissional de pessoas
para essa área são imbricadas e têm chamado muita atenção das instituições
formadoras e de outras associações ligadas ao tema. Por sua clara essência
antropológica, os processos educacionais voltados à área da hospitalidade devem
ter um enfoque essencialmente humano, voltado principalmente ao desenvolvimento
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de conhecimentos, habilidades e atitudes capazes de dar conta dessas ações
baseadas na trocas entre pessoas, independentemente de ser na esfera doméstica,
pública ou comercial.
O ato de viajar, por vezes, oportuniza espaços para exercitar e saciar a
natural curiosidade dos viajantes sobre o seu destino receptor. A viagem pode,
ainda, contribuir no fortalecimento da sociabilidade, multiplicando as chances de
trocas culturais e econômicas. A população do Estado do Rio Grande do Norte
demonstra, ainda, uma grande capacidade de contato e isso encanta os visitantes,
sejam nacionais ou estrangeiros.
A liberdade de fazer turismo, entretanto, não pode ser tolhedora das
liberdades de quem recebe os visitantes. Ao contrário, deve estimulá-las. O
turismo parece se ajustar ao exemplo mais cabal do ganha-ganha: o
„frescobol‟, na imagem criada por Carlos Heitor Cony. Quando a bola cai, os
dois jogadores perdem. Mas quando a bola permanece no ar, todos estão
ganhando (TEIXEIRA apud FOGUEL, 2008. p.139).

A

noção

de

hospitalidade

pode

ser,

portanto,

considerada

como

imprescindível na formação profissional para as áreas de turismo, hotelaria,
restauração, eventos, guiamento, entre outras. Capacitar os profissionais dessa área
a oportunizar experiências enriquecedoras, no tocante às relações humanas, pode
ser um caminho profícuo em busca de diferenciais competitivos para nossos
destinos nacionais.
Na medida em que as pessoas possuírem a cultura da hospitalidade,
realizarão suas atividades profissionais com atitude hospitaleira e não de
forma mecânica. Dessa maneira, as pessoas, ao prestar serviços, se darão
conta de que não são servis, de que não estão praticando a servidão, o
servilismo, e sim praticando a grandeza do ato de servir. Mas, se elas não
tiverem essa atitude hospitaleira, fruto de uma cultura da hospitalidade,
continuarão praticando atos mecanicamente, praticando o trabalho de uma
maneira servil. Isto não é bom nem para elas enquanto pessoas, nem para
as empresas onde trabalham, nem para seu país, nem para as pessoas que
recebem os serviços. [...] Destacamos um dos princípios fundamentais da
Unesco: aprender a conviver. Através do fomento da cultura da
hospitalidade, as pessoas convivem mais facilmente com as diferenças
culturais. Estão mais abertas para a inclusão. Aprender a conviver significa
estabelecer um clima de bons relacionamentos. Significa exercer a
cidadania. Na prática da hospitalidade, aprendemos a conviver.
(CASTELLI, 2008, p.154)
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O caminho rumo a Héstia é longo, mas necessário. A esse respeito,
Camargo (2003, p. 12) nos diz que:
Esta discussão sobre as relações entre hospitalidade, lazer e turismo pode,
assim, ser muito importante, para nos darmos conta da importância da
interação humana na dinâmica do lazer e do turismo, na forma como estes
acontecem, da importância dessa interação para o bom resultado lúdico
esperado dessas atividades. A hospitalidade pode ser, então, uma nova
forma de entender as peripécias do turismo sempre que estivermos focados
no seu resultado, ou, para falar como os profissionais de marketing, no
resultado da experiência (CAMARGO, 2003, p.12).

2.2 NATAL: O LOCUS DA INVESTIGAÇÃO

O Nordeste brasileiro possui inegáveis vocações turísticas, graças
principalmente às suas condições climáticas amenas e às belezas naturais com as
quais sua faixa litorânea foi agraciada, desde a Bahia até o Maranhão. Inserido em
contexto tão favorável, o Rio Grande do Norte não poderia representar a única
exceção. As potencialidades do Estado e, especificamente, de sua capital Natal, não
só o credenciam a ocupar um lugar no mercado promissor do turismo, mas também
a destacar-se entre os seus pares. As considerações que seguem, ainda que
sucintas, procuram descrever essas potencialidades da cidade do Natal,
apresentando, paralelamente, os desafios decorrentes das limitações ainda
existentes, sobretudo no tocante à hospitalidade.
O extenso litoral do Estado é cravejado por mais de setenta praias, sendo
muitas delas ambientes paradisíacos que apresentam lindas baías e enseadas, por
vezes emolduradas por muitas dunas e abundantes coqueiros. A região litorânea do
Rio Grande no Norte, onde Natal está inserida, também apresenta condições
meteorológicas e ambientais que a tipificam como um local ameno e agradável,
caracterizado por uma atmosfera extremamente limpa, por temperaturas bastante
regulares, cuja média é, aproxiadamente, de 26 graus, e por regimes pluviométricos
que, em termos práticos, raramente inibem a atividade turística. Não é em vão que
Natal se intitula a Cidade do Sol, muito embora existam outros atrativos e
identidades a serem trabalhados, sobretudo no que se refere à cultura –
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componente turístico menos contemplado pelas ações dos poderes públicos e
privados da atividade turística dessa cidade.
Apesar dos discursos triunfalistas acerca da atividade turística na chamada
“Cidade do Sol” o que se percebe é que há, ainda, muito a realizar. Em recente e
relevante pesquisa, Souza (2006) analisou o turismo da Cidade do Natal, através da
análise de folders, ou seja, a partir das imagens divulgadas com o objetivo de gerar
uma demanda de visitantes para a cidade. Alguns dados de sua pesquisa relativos
ao público-alvo dos folders são reveladores e preocupantes, como o fato de que:
Em 100% dos folderes analisados percebemos a presença de adultos
jovens, adolescentes e crianças; predominantemente pessoas de pele
branca, cabelos loiros e bastante bronzeadas, cujas imagens denotam
essencialmente momentos de lazer, férias da família e também situações
românticas vividas por casais sempre jovens, como brindes com
champanhe e jantar com vinho e à luz de velas (SOUZA, 2006, p. 135).

Em uma cidade que se denomina “hospitaleira” a pesquisa acima ainda nos
revela que:
Em 30% dos folderes analisados as imagens exibem espaços ambientados
sem a presença das pessoas para compor a cena, como por exemplo:
restaurante preparado com todas as mesas alinhadas, bem decoradas com
flores, toalhas de linho branco e um buffet completo com café, leite, sucos
variados, frutas regionais e nacionais, queijos variados, etc., para receber
seus hóspedes seja para o café da manhã, almoço ou jantar (SOUZA, 2006,
p. 117).

A autora citada chama a atenção para a ênfase das fotografias nos aspectos
físicos, como se os espaços e equipamentos fossem os sujeitos da hospitalidade, ou
seja, como se as praias, os hotéis, os parques, entre outros; fossem capazes de
acolher o visitante sem a necessidade de pessoas. Aqui vale ressaltar que quem
acolhe são as pessoas e não os lugares, pois, o acolhimento é um ato
essencialmente humano.
Em 70% dos folderes analisados, a capa é ocupada pela imagem da
fachada do hotel ou pousada. Entendemos que todas as folhas dos folderes
são dotadas de sentidos e significados, mas a capa, por se tratar da
primeira página que o leitor visualiza, assim como a primeira página de um
jornal, possui um valor de prestígio, de destaque, de evidência em relação
às chamadas das principais notícias, das manchetes etc. A repetição
exaustiva das fachadas dos hotéis no centro da capa conota, no plano da
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divulgação, que os hotéis tentam assumir o discurso turístico da cidade, ou
seja, assumem o sentido apologético da cidade anfitriã, cujas imagens
traduzem as modernas construções e a excelência da rede hoteleira da
cidade-revelada por uma riqueza de detalhes arquitetônicos que conferem à
Via Costeira e à Praia de Ponta Negra uma nova visibilidade arquitetônica
desse espaço da cidade, conotando requinte, modernidade e
referencialidade em hospedagem de alto padrão, para públicos de elevado
poder aquisitivo (SOUZA, 2006, p. 125).

A autora enriquece a discussão acima ao acrescentar que:
[...] esse tipo de visualidade reforça a idéia de que não existe neutralidade
nas imagens e nem nos textos, ou seja, enquanto a zona sul está sendo
exaltada, outros espaços da cidade estão sendo esquecidos. Conforme
percebemos nesse universo de imagens analisadas, quase não existem
fotografias enquadrando, por exemplo, a vista panorâmica da cidade de
Natal a partir do olhar do rio Potengi, de grande valor histórico e geográfico,
pois a cidade de Natal foi construída à margem direita desse rio, que tem
sua nascente no município de Cerro Corá e sua foz no oceano atlântico. O
nome Potengi significa Rio Grande em tupi-guarani. Trata-se do principal rio
urbano que divide a cidade em zonas norte e sul e apesar de seu valor
como patrimônio natural, sua imagem praticamente não é exibida nos
folderes e folhetos turísticos [...]. Afinal, aonde leva o rio, do outro lado da
cidade? Um lado chamado de Zona Norte, que apesar de abrigar praias
paradisíacas, inclusive as dunas de Jenipabu - as mais cobiçadas pelos
fotógrafos, a sua área urbana constitui um lugar esquecido pelo turismo;
pois esse outro lado da cidade abriga também as contradições e injustiças
vividas pelas classes menos favorecidas da nossa cidade, essencialmente
em relação aos meios de transportes, condições de moradia, creches,
escolas, hospitais, entre outros. Essa série de problemas sociais subjaz ao
valor atribuído aos espaços da cidade, e se configura no imaginário local,
através da expressão “morar do outro lado do rio”. O sentido dessa
expressão configura ao outro lado do rio, uma conotação de desprestígio
social, oposta para quem mora na Zona Sul, perto dos hotéis, restaurantes,
shoppings e dos bares mais badalados (SOUZA, 2006, p. 131).

Percebe-se que há um esforço para consolidar a cidade de Natal como
destino turístico, mas, ao vincular a imagem da cidade, preferencialmente, à
pessoas de cor branca em ações de lazer e consumo, com aspectos saudáveis e
corpos bronzeados e semblantes sorridentes; omitindo – por sua vez - imagens de
idosos, negros, gestantes, deficientes, entre outras minorias, cabe-nos questionar:
que hospitalidade estamos oferecendo aos nossos visitantes? Seria Natal uma
cidade, de fato, hospitaleira? Ou a verdade é que há em Natal um “gueto turístico”
repleto de cenários bonitos e atores iniciantes que encenam atos de hospitalidade
inspirados em roteiros com gosto de dejà vu e apresentados para um público atraído
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pela promessa de passar uns dias no paraíso ensolarado, onde tudo é baratinho e
permitido?
Por falar no assunto, vale lembrar que o combate ao chamado Turismo
Sexual é uma das pautas fundamentais dos agentes (sociedade civil, setor público,
privado e terceiro setor) relacionados ao turismo e aos direitos das crianças e dos
adolescentes, sobretudo na Região Nordeste, cuja Cidade do Natal não se constitui
numa exceção.
Souza (2006) nas considerações finais de sua pesquisa de doutorado, na
qual estudou “A cidade de Natal como destino turístico: um estudo das imagens
(re)veladas pela mídia, pelos turistas e suas implicações educacionais e culturais”
conclui que:
Através destas paisagens mentais dos turistas entrevistados, observamos
que a cultura potiguar não está associada às designações identitárias da
cidade de Natal como destino turístico, e, por conseguinte, a categoria
denominada de “aspectos culturais”, perdeu eco, tornou-se irrelevante e
sem grandes repercussões em relação à forte valorização semântica do
patrimônio natural da cidade, identificado ao lazer-ócio. Constatamos que,
para os brasileiros, o sentido mítico da natureza é a matriz fundante das
crenças atribuídas à cidade, idealizada para o turismo de lazer-ócio,
englobando a representação de um lugar de paz - ideal para se viver. Para
os estrangeiros a cidade é representada como um cenário de lazer, prazer,
passeios - um paraíso para as férias (SOUZA, 2006, p. 133).

Natal é uma cidade que exerce funções predominantemente ligadas aos
serviços, destacando-se os serviços públicos, já que é capital de um Estado de
Federação e congrega vários órgãos do governo federal e estadual. Estudos e
pesquisas realizados nos últimos anos revelam que a cidade passou por um
processo de reestruturação produtiva que contribuiu para a expansão do turismo e
provocou algumas mudanças no mercado de trabalho local, a ponto de posicionar o
segmento turístico em segundo lugar na geração de empregos (ver Quadro 3).
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Atividade/Empregos gerados
Agências de viagem e Agencia de viagem e turismo
Empregos Fixos Diretos

Natal
2.957
476

RN
3.040
489

Empregos Indiretos

2.380

2.445

101

106

Alimentação

17.368

27.183

Empregos Fixos Diretos

2.859

4.391

Empregos Indiretos

14.295

21.955

214

837

1.829

6.569

300

985

1.500

4.925

29

659

Meios de hospedagem

22.683

31.688

Empregos Fixos Diretos

3.770

5.222

Empregos Indiretos

18.850

26.110

Empregos Temporários Diretos

Empregos Temporários Diretos
Entretenimento e lazer
Empregos Fixos Diretos
Empregos Indiretos
Empregos Temporários Diretos

Empregos Temporários Diretos

63

356

Locadoras de veículos

797

1.343

Empregos Fixos Diretos

127

218

Empregos Indiretos

635

1.090

Empregos Temporários Diretos

35

35

45.634

69.823

Empregos Fixos Diretos

7.532

11.305

Empregos Indiretos

37.660

56.525

TOTAL

442
1.993
Empregos Temporários Diretos
Quadro 1: Empregos gerados pelos equipamentos turísticos - Natal e RN / 2000
Fonte: Secretaria Estadual de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte – SETUR, 2000.

A década de 90 do Século XX foi pródiga no surgimento de cursos de
turismo (de vários níveis) no Brasil. Não foi por acaso que em 1994 iniciamos nossa
trajetória como docente da área de turismo, na Cidade do Natal, no Curso Técnico
em Turismo da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte – ETFRN.
Nessa época, e ainda hoje, os cursos de turismo da cidade do Natal
também buscavam (e prometiam) formar profissionais aptos a fazer desse destino o
mais hospitaleiro possível a ponto de tornar-se competitivo frente a outros destinos
de renome internacional, como o Caribe, por exemplo.
É, também nessa década que há a reabertura da Escola de Turismo e
Hotelaria Barreira Roxa – ETHBR (numa parceria do Governo do Estado com o
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Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa -SEBRAE) que era, na
época, única escola desse gênero em todo o Nordeste brasileiro. Contemporânea
ao surgimento dessa escola, surge a maioria dos cursos superiores de turismo do
Estado, além da proliferação de cursos básicos, em sua maioria promovidos pelo
Sistema Nacional de Emprego – SINE, através dos Planos Estaduais de
Qualificação – PEQ, por sua vez inseridos no Plano Nacional de Educação
Profissional – PLANFOR; que ofereciam cursos de qualidade questionável, com
carga horária minimalista e, ainda, batizados com nomes do tipo: Curso de
Conscientização Turística.
As expectativas de empregabilidade criadas com a política de expansão da
atividade turística e, conseqüentemente, desses cursos não mostraram resultados
tão positivos como esperava-se e prometia-se, pelo contrário. Uma das
conseqüências desse cenário foi a forte redução na oferta de cursos superiores e
técnicos em turismo, tendo sido os últimos 8 anos marcados pelo encerramento de
muitos cursos superiores sob a justificativa de “falta de demanda de alunos”.
Não foi difícil deduzir que essa redução da demanda se deu pela
consciência, por parte daqueles que viam na atividade turística a solução de todos
os seus problemas, da grande precariedade e sazonalidade dos empregos, dos
baixos salários, das horas excessivas de trabalho e da desleal concorrência com
outros profissionais sem formação específica.
Acreditamos que o discurso circulante acerca do turismo, na década de 90
do Século XX, levou muitas pessoas a acreditarem que essa teria uma grande oferta
de bons empregos. Encantados com essa possibilidade, aliada à imagem
glamourizada do setor e à ilusão de que irão ganhar bastante dinheiro milhares
decidiram pela formação profissional nessa área.
No entanto, ao finalizarem seus cursos e conhecerem as (duras) respostas
do mercado de trabalho, os egressos perceberam que suas pretensões iniciais não
eram, em sua maioria, confirmadas. O que se via, como resposta, era (e ainda é)
uma forte migração, da maioria desses egressos, para outras áreas áreas do
conhecimento. Haveria alguma relação entre o processo formativo desses bacharéis
em turismo e esse contexto? Ao investigarmos, nesse estudo, o universo semântico
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de profissionais e estudantes buscamos por pistas que nos conduzissem a
respostas possíveis.
Acreditamos, ainda, que o resultado do desencatamento dos bacharéis em
turismo com o mercado de trabalho tem levado muitos deles a considerar o
magistério na área como uma das poucas alternativas para a sua formação. No
entanto, ao atuar como docente em cursos de bacharelado sem ter atuado como
bacharel em turismo na prática, cria-se um círculo vicioso em torno de um processo
educacional baseado em teorias, sem ligação com a realidade do mercado e com
resultados bastante questionáveis
Por isso, não é raro nos depararmos com docentes recém-graduados em
turismo ministrando aulas para estudantes concluintes em cursos de graduação em
turismo, hotelaria e gastronomia, sem que tenham tido a oportunidade de vivenciar a
prática do setor, e nem mesmo o cuidado em refletir que ser professor é uma
profissão e ser turismólogo é (quase) outra.
Um docente dessa área, mesmo sendo bacharel em turismo, com perfil
excessivamente teórico, ainda que portador de uma enormidade de títulos,
provavelmente sentirá dificuldade (e, por conseguinte, seus alunos também sentirão)
em perceber o quanto a prática da hospitalidade, por exemplo, poderia interferir na
qualidade, na competitividade e na sobrevivência do turismo nas localidades
receptoras. O quadro 02 nos oferere um panorama do cenário dos empregos
gerados pelo turismo em nosso Estado e nos mostra que a grande concentração de
empregos está na área de alimentação – área de conhecimento menos contemplada
nas matrizes curriculares dos cursos de bacharelado em turismo.
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OFERTA DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS E EMPREGOS DIRETOS E INDIRETOS - 2002
DISCRIMINAÇÃO

Quant. de

Empregos

Empregos

Empregos

equip.

fixos diretos

indiretos

temp. diretos

TOTAL

HOSPEDAGEM
NATAL

186

3.073

15.365

116

18.554

DEMAIS MUNICÍPIOS

377

1.643

8.215

478

10.336

TOTAL

563

4.716

23.580

594

28.890

ALIMENTAÇÃO
NATAL

1.173

5.238

26.190

388

31.816

DEMAIS MUNICÍPIOS

3.020

5.735

28.675

1.514

35.924

TOTAL

4.193

10.973

54.865

1.902

67.740

AGENCIAMENTO DE VIAGEM
NATAL
DEMAIS MUNICÍPIOS
TOTAL

101

571

2.855

130

3.556

21

109

545

23

677

122

680

3.400

153

4.233

LOCADORAS DE VEÍCULOS
NATAL

37

144

720

7

871

DEMAIS MUNICÍPIOS

18

60

300

4

364

TOTAL

55

204

1.020

11

1.235

ENTRETENIMENTO
NATAL

267

1.453

7.265

585

9.303

DEMAIS MUNICÍPIOS

469

1.195

5.975

1.047

8.217

TOTAL

736

2.648

13.240

1.632

17.520

Quadro 2: Cenário dos empregos gerados pelo setor de turismo no ano de 2002
Fonte: ABAV/ABIH/ABRASEL/AMHT/CEFET/FACEX/BNB/UNP/SEBRAE/SECTUR/UFRN/SETUR,
(2002)

Sancho (1998), baseando-se em dados da Organização Mundial de Turismo
- OMT, aborda algumas características dos empregos nos segmentos do turismo, da
hotelaria e da restauração tais como: a) grande número de trabalhadores
temporários; b) destacada participação de mulheres nas ocupações operacionais e
não nas de chefia; c) elevado número de trabalhadores clandestinos; d) grande
presença de jovens em primeiro emprego; e) relevante presença de estrangeiros; f)
baixa remuneração, comparativamente a outras ocupações de outros segmentos
econômicos; g) elevado número de horas de trabalho semanais; h) baixo grau de
sindicalização.
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Apesar da oferta abundante de formação profissional desde a década de 90,
há no mercado de trabalho do setor (sobretudo da classe patronal) um entendimento
de que os trabalhadores empregados oriundos, principalmente, das instituições de
ensino caracterizam-se, em geral, por uma qualificação precária, excessivamente
teórica e com baixo nível de cultura geral.
Esse fato não é nenhuma novidade. Paiva (1995) já fazia alusão ao assunto
ao revelar em seu livro (Sociologia do Turismo) pesquisas realizadas na Região
Nordeste que apontavam as insatisfações dos empresários com relação ao
despreparo dos seus funcionários.
Segundo a autora “Mesmo na ausência de um diagnóstico similar exclusivo
para o Estado, é legítimo supor que um levantamento relativo ao Rio Grande do
Norte não revelaria um quadro mais promissor, podendo até mesmo conduzir a
indicadores ainda menos favoráveis” (PAIVA, 1995, p.36).
Há vários ângulos por onde olhar esse problema, entretanto há fortes
indícios que nos levam a crer que a chave para a compreensão dessa contradição
entre o discurso dos políticos, a recessão da demanda de estudantes e o
descontentamento dos empresários do setor, esteja (também) na sazonalidade
própria à atividade turística. Fonte da maioria das grandes dificuldades do setor, a
sazonalidade é responsável por esse turnover (rotatividade) de profissionais, pela
inviabilização de algumas pequenas empresas, pelos altos preços praticados e por
algumas práticas inaceitáveis do setor hoteleiro, como por exemplo: o overbook11.
Portanto, o trabalho no segmento turístico assume particularidades que o diferem
das demais atividades, conforme nos mostra o Quadro 03, a seguir.

11

O termo overbook, de origem inglesa, tem aqui o mesmo significado de quando é usado pelas
companhias aéreas. Ele significa que as reservas para um vôo contam com possíveis desistências,
colocando mais passageiros na fila de espera – do que realmente comportaria o avião.
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Quadro 3: Dificuldades apontadas pelos empresários nordestinos com relação aos recursos
humanos do setor hoteleiro da região
Fonte: PAIVA (Pesquisa direta de 1995)

Vale ressaltar que, atualmente, a prática do turismo transformou-se em um
dos produtos mais valorizados pelo mercado mundial e insere-se no complexo jogo
de relações econômicas, políticas, sociais e culturais. Os números e os discursos em
torno do turismo contribuem, continuamente, para consolidar, no imaginário dos
mais diferentes países, o entendimento de que o turismo é um fenômeno fomentador
do crescimento e da melhoria da qualidade de vida das cidades receptoras,
proporcionando empregos, renda e qualificação profissional.
Os discursos oficiais reconhecem o turismo como fonte de desenvolvimento
econômico, social e cultural, a ponto de o identificarem com o status de “prioridade
nacional”. O turismo, enquanto atividade estruturada a partir de sua cadeia
produtiva, funciona como um grande sistema de relações entre a cidade receptora e
o público visitante; tendo como ideal a conquista de um nível de excelência no
funcionamento de seus equipamentos e serviços (que, por sua vez, representam
diversos segmentos sociais) em harmonia com o meio ambiente das destinações.
Essa relação de interdependência entre esses diversos elementos
(equipamentos, serviços, infraestrutura e atrativos turísticos) é bastante peculiar,
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complexa e de difícil gestão; sobretudo no que se refere à qualidade dos serviços.
Essa qualidade, por sua vez, só pode ser alcançada por meio de profissionais
competentes; ou seja, por aqueles profissionais que possuem e aplicam
positivamente (no exercício de suas funções) conhecimentos, habilidades e atitudes
voltadas à satisfação do cliente e, consequentemente, à sua realização profissional.
Pode-se deduzir, portanto, que a materialização do turismo (no seu sentido
amplo) e sua posterior sobrevivência no mercado (enquanto produto), passam
obrigatoriamente pelas relações interpessoais entre os visitantes e aqueles que os
recebem: profissionais da área e população em geral. O visitante não vem para o
hotel, ele vem para a cidade. Dificilmente, o visitante retornará à cidade que não o
acolheu bem, mesmo que o hotel tenha oferecido o melhor serviço possível. Para o
visitante, a imagem da localidade é feita a partir da soma de tudo o presenciou, o
que sentiu, o que viveu, e nesse contexto, insere-se a participação da população
local.
Por envolver uma amálgama de elementos tangíveis e intangíveis, subjetivos
e objetivos, políticos e econômicos; a compreensão da dinâmica da atividade
turística requer vários olhares e pontos de vista; mas, sobretudo o reconhecimento
de suas especificidades – principalmente na oferta dos serviços. Estudos recentes já
começam a dar conta da necessidade de analisar a atividade turística “para além” da
simples vertente econômica.
Nesse contexto, emergem os estudos relativos à hospitalidade que
encontram nessa corrente científica um terreno propício para serem fecundados,
enraizados e fortalecidos; contribuindo de forma decisiva para um novo
encaminhamento das ações nesse setor, principalmente, nas ações relativas à
profissionalização específica.
Para Camargo, os estudos sobre o turismo devem avançar no sentido de
estudar também a hospitalidade (presumidamente envolvida nesses serviços),
enfatizando, inclusive, que estudar a hospitalidade é ir, muito, além das discussões
sobre hotelaria:
A nova visibilidade adquirida nos tempos atuais pela hospitalidade humana,
extrapola não apenas os negócios ligados à hospedagem e restauração,
como o próprio campo do turismo. Isto equivale a dizer que a noção de

Juliana Vieira de Almeida
Uma odisséia em busca de Héstia:
do turismo à hospitalidade pelos caminhos das representações sociais

69

_____________________________________________________________________
hospitalidade enriquece, enquanto a noção de hotelaria empobrece o
campo de estudo (CAMARGO, 2002, p.22 ).

O Quadro 04, a seguir é parte das pesquisas rotineiramente realizadas pela
Secretaria Estadual de Turismo do Rio Grande do Norte – SETUR/RN, e revela a
avaliação geral de brasileiros e estrangeiros sobre a qualidade dos atrativos
turísticos, equipamentos, serviços e infraestrutura da Cidade do Natal (média anual
de 2008).

INDICADORES
ATRATIVOS TURÍSTICOS

BRASILEIROS E ESTRANGEIROS (%)
ÓTIMO

BOM

REGULAR

RUIM

MANIFESTAÇÕES POPULARES

30,97

49,87

15,22

3,94

PAT. HISTÓRICO-CULTURAL

33,84

52,85

10,82

2,49

NATURAIS

61,00

36,04

2,58

0,38

PREÇO DO PASSEIO DE BUGGY

24,93

44,77

18,86

11,44

CONDIÇÕES DO BUGGY

34,66

47,78

11,52

6,03

SERVIÇOS DE TAXI

21,48

62,71

10,86

4,95

DIVERSÕES NOTURNAS

28,68

54,39

12,28

4,65

INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

30,72

56,25

9,46

3,57

GUIAS DE TURISMO

38,76

49,10

9,97

2,17

EMPRESAS / SERVIÇO RECEPTIVO

30,54

61,08

6,33

2,05

ROTEIRO DO PASSEIO DE BUGGY

47,07

43,88

7,09

1,95

COMÉRCIO / COMPRAS

20,40

64,23

13,74

1,63

MEIOS DE HOSPEDAGEM

38,92

52,43

7,09

1,55

BUGREIRO QUE FEZ O PASSEIO

52,75

41,93

3,90

1,42

BARES / RESTAURANTES

35,57

56,51

6,51

1,41

HOSPITALIDADE / POVO

50,66

43,74

4,32

1,27

PASSEIOS OFERECIDOS

39,08

55,52

4,19

1,21

EQUIPAMENTOS DE LAZER

31,99

58,20

8,62

1,20

PASSEIOS DE BUGGY

61,38

35,08

2,39

1,15

TERMINAL RODOVIÁRIO

11,12

35,58

29,08

24,22

TRANSPORTE URBANO COLETIVO

13,70

54,41

21,08

10,81

SEGURANÇA PÚBLICA

19,02

55,92

17,28

7,78

LIMPEZA PÚBLICA

21,59

52,98

17,67

7,76

COMUNICAÇÕES

20,89

62,67

9,29

7,14

SINALIZAÇÃO URBANA E TURÍSTICA

21,46

58,39

14,55

5,59

AEROPORTO

18,25

61,99

15,16

4,61

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

INFRA-ESTRUTURA
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CONDIÇÃO / QUALIDADE AMBIENTAL

31,73

58,15

7,83

2,29

AVALIAÇÃO GERAL

40,08

55,12

4,10

0,70

Quadro 4: Avaliação dos atrativos turísticos, equipamentos, serviços e infraestrutura da Cidade do
Natal
Fonte: Secretaria Estadual de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte – SETUR, 2008

Percebe-se que o terminal rodoviário, o preço cobrado pelo passeio de
buggy e as manifestações populares são os três campeões de insatisfação dos
nossos visitantes. Por outro lado, a condição/qualidade ambiental, o passeio de
buggy (mesmo sendo caro) e os atrativos naturais são os campeões de satisfação
dos hóspedes. A “hospitalidade/povo” é bem avaliada pelos nossos visitantes, com
50,66% dos pesquisados qualificando-a como “ótima” e 43,74% qualificando-a como
“boa”, o que perfaz um total de 94,40% entre os conceitos ótimo e bom.
Constatações como essas e outras, nos lançaram ao estudo das
representações sociais da hospitalidade no contexto do turismo. O universo
semântico, por nós reunido, em torno das palavras: acolher, alimentar, entreter e
hospedar; talvez possa fornecer pistas para encontrar um caminho que nos conduza
a novas posturas relativas à educação profissional do setor, inclusive à formação
dos bacharéis em turismo.
No

próximo

capitulo

discutiremos

os

referenciais

da

Teoria

das

Representações Sociais que norteiam esse estudo dentro do percurso teóricometodológico.
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3 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

Neste momento, procuraremos explicar nossa escolha pela Teoria das
Representações Sociais (TRS) de Serge Moscovici desenvolvida no final dos anos
50 do Século XX, através da obra La Psychanalyse, son Image et son Public.
Moscovici (1961) estuda a apropriação da Psicanálise pelo público francês e
analisa as diferentes representações elaboradas pelos diversos grupos estudados. É
nesse trabalho que o autor nos apresenta a sua noção de representação social,
analisando a forma como as pessoas as constroem através da realidade social. A
partir daí o autor propõe uma teoria que tem como foco o conhecimento do senso
comum, numa dupla perspectiva: a) sua produção no plano social e intelectual; b)
como uma maneira de construção social da realidade. O foco na coletividade e no
entendimento da realidade social (a partir de sua construção) é um componente
central da TRS; essa perspectiva ajuda a ver mais claramente a posição
epistemológica na qual se inscreve quem estuda essa teoria.
A princípio, a TRS nos leva a refletir que o conhecimento não é somente
compreensível a partir da tradicional concepção que preconiza a existência de um
conhecimento científico e de um conhecimento cotidiano (de um senso comum),
outrossim, há nessa abordagem a compreensão de que o conhecimento (enquanto
fenômeno complexo) é construído em circunstâncias e dinâmicas diversas, cuja
lógica de funcionamento está atrelada à variedade das relações culturais e sociais. A
importância dos processos inferenciais presentes na construção da realidade nos é
explicitada pela TRS, que coloca em relevo, ainda, o fato de que a realidade é
relativa ao sistema de leitura de mundo que se aplica em determinado contexto
sócio-histórico e cultural.
No

intuito

de

compreendermos

melhor

as representações sociais,

recorremos novamente a Moscovici (2003, p.45), quando nos esclarece da seguinte
forma: “[...] o que eu proponho fazer é considerar como um fenômeno o que era
antes visto como um conceito”. É dessa forma simples que o autor (sem reduzir as
representações sociais a um simples conceito teórico), nos fornece pistas para uma
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compreensão inicial adequada de sua abordagem psicossocial construtivista. Em
outras palavras, poderíamos dizer que:
representar uma coisa [...] não é com efeito simplesmente duplicá-la, repetila ou reproduzi-la; é reconstituí-la, retocá-la, modificar-lhe o contexto. A
comunicação que se estabelece entre o conceito e a percepção, um
penetrando no outro, transformando a substância concreta comum, cria a
impressão de realismo (MOSCOVICI, 1978, p.56).

Portanto, a representação é uma ação psíquica através da qual o indivíduo
recria a realidade que o cerca, resignificando-a a partir das interações sociais que
experimenta. Pode-se dizer que o conhecimento que as pessoas têm da realidade é
construído psíquica e socialmente a partir de sua relação com o mundo no qual vive
e é explicitado através das representações que elabora (mesmo que ele não tenha
consciência disso). Ou seja, através da atividade representacional o sujeito não
apenas formata a realidade do mundo em que vive, assim como se refaz,
adequando-se às necessidades e circunstâncias que o ambiente externo oferece, de
acordo com Jovchelovitch e Guareschi (1994):
O sujeito constrói, na sua relação com o mundo, um novo mundo de
significados. De um lado, é através de sua atividade e relação com os
outros que as representações tem origem, permitindo uma mediação entre o
sujeito e o mundo que ele ao mesmo tempo descobre e constrói. De outro
lado, as representações permitem a existência de símbolos - pedaços de
realidade social mobilizados pela atividade criadora de sujeitos sociais para
dar sentido e forma às circunstâncias nas quais eles se encontram.

Ou seja, as representações sociais constituem forma de conhecimento
voltado para a ação e, também, uma atividade psíquica, um fenômeno mental
intraindividual que tem sua gênese na interação social, entendidas como:
uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a
elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos [...]. Um
corpus organizado de conhecimento e uma das atividades psíquicas graças
às quais os homens tornam inteligível a realidade física e social, inserem-se
num grupo ou numa ligação cotidiana de trocas, e liberam os poderes de
sua imaginação (MOSCOVICI, 1978, p.26).

É nessa dinâmica interacional e de comunicação que se formam as imagens
e os símbolos que conferem diversos significado às realidades do nosso mundo. As
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representações sociais são, portanto, um fenômeno, um processo e um produto,
mental e social, individual e coletivo.
Moscovici (2003, p.21) reafirma, com outras palavras, sua definição de
representações sociais:
Um sistema de valores, idéias e práticas, com uma dupla função: primeiro,
estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu
mundo material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que
a comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade,
fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem ambigüidade, os
vários aspectos de seu mundo e da sua história individual e social.

Jodelet (apud Jovchelovitch e Guareschi, 1994) elaborou uma definição que
esclarece ainda mais (e de forma mais simples) o tema ao entender as
representações como “uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e
partilhada, tendo uma visão prática e concorrendo para a construção de uma
realidade comum a um conjunto social.” A autora abarca, assim, as principais
características de uma representação social, tais como: conhecimento partilhado,
socialmente elaborado, com o objetivo de construir uma determinada compreensão
da realidade, voltada para a ação. Willem Doise e Jean-Claude Abric, também,
deixam suas contribuições. Para Doise, citado por Sá (2002, p.33), as
representações sociais são “princípios geradores de tomadas de posição ligadas a
inserções específicas em um conjunto de relações sociais e que organizam os
processos simbólicos que intervêm nessas relações”.
Já para Abric (1998, p.36), elas seriam: “o produto e o processo de uma
atividade mental pela qual um indivíduo ou um grupo reconstitui o real com que se
confronta e lhe atribui uma significação específica”.
A TRS tem suas construções teóricas oriundas da confluência de várias
ciências, como a Psicologia Social, a Antropologia e a Sociologia, e tal como a
hospitalidade comporta tal magnitude de conceitos que permite (muitas vezes com
dificuldades) análises diferenciadas segundo os interesses e objetivos do
pesquisador.
Wagner (1998, p. 173) reforça nossa convicção quanto ao uso da TRS em
nossa pesquisa ao assinalar que:
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Mesmo que os indivíduos pertencentes ao mesmo grupo social possam ser
bastante diferentes em termos de suas personalidades, eles se aproximam
uns dos outros no que diz respeito à estrutura básica de sua experiência
social comum, de seu pensamento e de sua ação. Eles são similares com
respeito ao habitus que incorporam, bem como com respeito aos padrões
de linguagem e racionalização que compartilham, isto é, com respeito às
suas representações sociais.

Dessa forma, podemos considerar que o papel da TRS seja, também, o de
conferir racionalidade à crença coletiva e sua significação, portanto, às ideologias,
aos saberes populares e ao senso comum (MOSCOVICI,1994)
As representações sociais são racionais, segundo Moscovici (1994), não por
serem sociais, mas por serem coletivas, ou seja, é somente desse modo que os
homens se tornam racionais e um indivíduo isolado não poderia sê-lo. Isso implica
dizer que toda psicologia das formas de pensamento, ou de linguagem, deve
necessariamente ser social.
Para Wagner (1998), há a representação global em um grupo, resultando na
chamada representação coletiva completa com elementos comuns a todos os
grupos, mas com alguns típicos ou mais relevantes para determinados grupos.
Portanto, a avaliação feita não deve ser parte do nível individual, mas do nível
coletivo, contendo elementos e uma estrutura que são encontrados em sua
totalidade, no grupo como um todo, e não no individual. Corroborando com Wagner,
Tosta (1997) acrescenta que as representações sociais estão diretamente
relacionadas aos valores julgados importantes, pois uma imagem nova é construída
a partir de valores velhos. Sendo assim, a representação social é simultaneamente
cognitiva e valorativa.
Decorre desses autores um entendimento de que as representações sociais
poderiam concentrar-se naqueles processos de comunicação e vida que lhe
conferem uma estrutura peculiar, o que poderíamos chamar de processos de
mediação social, portanto, poderíamos inferir que, através dessas mediações sociais
(em suas mais variadas formas), são concebidas as representações sociais.
Por

fim,

ressaltamos

a

Escola

de

Aix-en-Provence,

desenvolvida

principalmente por Jean-Claude Abric e Claude Flament, também conhecida como
Teoria do Núcleo Central, cujo objetivo é o estudo estrutural das representações. Ao
entender a forma como se estruturam as representações sociais podemos
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compreender as estruturas que as interligam, unindo a linguagem ao universo
simbólico e ao imaginário social. Dada a sua finalidade de orientação das condutas e
práticas sociais, elas passam a se transformar em objeto de estudo que permite
articular as dimensões histórica e cultural da vida social

3.1 A FORMAÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

As representações sociais, para Moscovici (1978), nascem sob a égide das
condições sócio-históricas em que são pensadas e constituídas, a partir de fatores
motivadores, tais como: os momentos de crises e conflitos na sociedade, ou em
determinados grupos sociais. Para ele devem ser observadas três premissas
básicas para o surgimento dessas representações: dispersão da informação;
focalização do sujeito e pressão à inferência (MOSCOVICI, 1978, p.176-177). Nesse
contexto, a dispersão da informação diz respeito ao fato de que a informação que se
tem nunca é suficiente e normalmente está desorganizada. Para o autor, os dados
que as pessoas dispõem para responder a uma pergunta ou para formar uma ideia a
respeito de um objeto são, em geral, insuficientes, portanto, é raro se possuir toda a
informação necessária ou existente sobre um determinado objeto social. A vida
cotidiana, as circunstâncias e as relações sociais exigem do indivíduo ou do grupo
social, que sejam capazes, em todo momento, de responder às situações que são
colocadas.
Entender a lógica da construção das representações sociais é ter a
capacidade de conhecer seus componentes básicos, ou seja, as duas faces
interdependentes que compõem uma representação: a face figurativa e a face
simbólica. Ou seja, ao explicitar uma face figurativa, a representação pode
transformar o que é intangível em tangível, tornando-os ícones concretos e
conferindo-lhes significado. Assim, essa estrutura de dupla natureza (conceitual e
figurativa) fundamenta, por sua vez, os dois mecanismos do processo formador das
representações: a objetivação e a ancoragem.
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A lógica de objetivação opera em três etapas: a esquematização
estruturante, a construção seletiva e a naturalização.
A esquematização estruturante é a fase de subordinação da construção
seletiva a determinados valores sociais, é a construção de um conhecimento
elaborado para servir às necessidades, interesses e valores do grupo.
A construção seletiva é a forma pela qual os diferentes grupos sociais e os
indivíduos que os integram, se apropriam, de uma forma que é específica de cada
um deles, das informações sobre um determinado objeto. As informações recebidas
sofrem um processo de transformação para se adequar às estruturas de
pensamento que já estão constituídas nos sujeitos.
E, a naturalização ocorre com a aparição de uma dimensão imaginária ou
mítica que dá suporte às imagens explicativas da realidade.
O mecanismo de objetivação, portanto, permite que a representação social
se converta em um marco de referência seguro para orientar a ação social dos
indivíduos ou grupos, onde a estabilidade do núcleo figurativo, a materialização e a
espacialização de seus elementos lhe conferem status normativo em uma realidade
socialmente construída.
Segundo Moscovici (2004), o outro elemento constituinte do processo de
formação das representações sociais é a ancoragem. Para o autor, ancoragem:
é um processo que transforma algo estranho e perturbador, que nos intriga,
em nosso sistema particular de categorias e o compara com um paradigma
de uma categoria que nós pensamos ser apropriada. É quase como que
ancorar um bote perdido em um dos boxes (pontos sinalizadores) de nosso
espaço social [...]. No momento em que determinado objeto ou idéia é
comparado ao paradigma de uma categoria, adquire características dessa
categoria e é re-ajustado para que se enquadre nela. Se a classificação,
assim obtida, é geralmente aceita, então qualquer opinião que se relacione
com a categoria irá se relacionar também com o objeto ou com a idéia.
(MOSCOVICI, 2004, p.61).

Dessa forma, poderíamos considerar que a ancoragem seria como uma
maneira de familiarizar objetos, pessoas ou idéias que surgem em nossa realidade
social, ou seja, uma das principais funções das representações seria tornar familiar
algo não-familiar. Dentro desse contexto, a ancoragem é fundamental, uma vez que
permite que objetos e idéias consideradas estranhas possam ser alocados em
categorias e/ou imagens conhecidas, portanto, num contexto familiar:

Juliana Vieira de Almeida
Uma odisséia em busca de Héstia:
do turismo à hospitalidade pelos caminhos das representações sociais

77

_____________________________________________________________________

ancorar é, pois, classificar e dar nome a alguma coisa. Coisas que não são
classificadas e que não possuem nome são estranhas, não existentes e ao
mesmo tempo ameaçadoras. Nós experimentamos uma resistência, um
distanciamento, quando não somos capazes de avaliar algo, de descrevê-lo
a nós mesmos ou a outras pessoas. O primeiro passo para superar essa
resistência, em direção à conciliação de um objeto ou pessoa, acontece
quando nós somos capazes de colocar esse objeto ou pessoa em uma
determinada categoria, de rotulá-lo com um nome conhecido (MOSCOVICI,
2004, p.61).

Através da ancoragem, os interesses e valores próprios dos diversos
sujeitos sociais atuam com força sobre os mecanismos de seleção da informação,
possibilitando que a novidade possa ser aglutinada à realidade atual, ou seja
possibilitando um enraizamento social do objeto da representação.
Podemos entender, segundo a escola de Aix en Provence, que este sistema
de representação da realidade (orientado à ação), possibilita à representação social
exercer as suas quatro tarefas elementares, a saber: função de saber; função
identitária; função de orientação e função justificatória.
A função de saber permite compreender e explicar a realidade, favorecendo
aos sujeitos sociais assimilar conhecimentos, integrando-os a um referencial
assimilável e compreensível. Já a função identitária define a identidade e contribui
para garantir as características específicas dos indivíduos ou grupos. A função de
orientação por sua vez, orientam as práticas e os comportamentos dos sujeitos,
intervindo diretamente na definição da finalidade das situações. Por fim, a função
justificatória

vai

possibilitar

aos

indivíduos

ou

grupos

justificarem

seus

comportamentos, atitudes e práticas adotadas em determinada situação social.

2.2 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS COMO REFERÊNCIA DE
ANÁLISE

Há fortes motivos pelos quais a TRS consolidadou-se nos últimos anos
como uma referência teórico-metodológica adequada à análise e entendimento de
largo espectro de temas sociais. A esse respeito, Sobrinho afirma que:

Juliana Vieira de Almeida
Uma odisséia em busca de Héstia:
do turismo à hospitalidade pelos caminhos das representações sociais

78

_____________________________________________________________________

A teoria das representações sociais vem ocupando amplos espaços no
campo das ciências humanas contemporâneas, na medida em que permite
preencher certas lacunas abertas pela chamada crise dos paradigmas e, se
não consegue responder, pelo menos contribui para a formulação de novas
hipóteses para velhos problemas (SOBRINHO 2000, p.117).

Para Jodelet (2005, p.50):
[...] trataremos as representações como uma forma de pensamento social,
cuja gênese, propriedades e funções devem ser relacionadas com os
processos que afetam a vida e a comunicação sociais, com os mecanismos
que concorrem para a definição da identidade e a especificidade dos
sujeitos sociais, indivíduos ou grupos, assim como a energética que está na
origem das relações que esses grupos mantêm entre si. Para pôr em ação
tal perspectiva, unindo as abordagens psicológicas e sociais, é preciso que
nos interessemos por contextos sociais reais e adotemos um ponto de vista
pluridisciplinar.

A metodologia desse trabalho recorre principalmente ao uso de técnicas
associativas para coletar os dados e do uso do software Ensemble de Programmes
Permettant L‟analyse des Évocations - EVOC, como base para as análises. Esse
tipo de abordagem não é comum em pesquisas dessa área (turismo e
hospitalidade), tornando bastante árduo o nosso percurso no sentido de identificar o
melhor trajeto para a condução dos trabalhos de pesquisa e análise dos dados. Para
nossos estudos, recorremos à metodologia da pesquisa exploratória, salientando-se
os pesquisadores do grupo Midi (originário de Aix-En-Provence e Montpellier no
Mediterrâneo).
Moscovici (1994, p.14-15), em face dessas possibilidades de estudo, já
asseverava que:
[...] fundamentalmente contra a tendência em fetichizar um método
específico. A teoria das representações sociais , mesmo que isso possa
suscitar resistências ou discordâncias entre nós, permanecerá criativa por
tão longo tempo o quanto ela souber aproveitar as oportunidades de cada
método disponível possa oferecer. [...] não é problema epistemológico.

O presente trabalho orientou-se, principalmente, pela abordagem estrutural
para aproximação ao objeto. Abric (2001), seu principal expoente, nos explica a
importância de se estudar o conteúdo das representações associado à organização
desses conteúdos, que supõe uma hierarquia dos elementos determinada pelo que
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chama de núcleo central. Dentre os procedimentos necessários ao levantamento do
conteúdo das representações, Abric (1994, apud Sá, 1996a, p.107) indica duas
famílias de métodos: os interrogativos e os associativos. Para um levantamento
inicial dos diferentes elementos susceptíveis de fazer parte do núcleo central das
representações uma das técnicas largamente utilizadas é a evocação ou associação
livre de palavras.
A teoria do núcleo central é “um conjunto organizado e estruturado de
informações, crenças, opiniões e atitudes”, sendo constituída por um “sistema
cognitivo particular composto de dois subsistemas: um central ou núcleo central e
um sistema periférico” (ABRIC, 2001, p. 38); o autor diferencia o sistema central e o
sistema periférico da seguinte maneira:
O núcleo central é constituído de um ou alguns elementos, sempre em
quantidade limitada, e assegura três funções essenciais: o significado da
representação (função geradora); a organização interna (função
organizadora); a estabilidade (função estabilizadora). [...] o núcleo central
determina o significado, a consistência e a permanência [...] resiste à
mudança já que toda modificação do núcleo central provoca transformação
completa da representação (ABRIC, 2001, p. 38). (não tem obra com este
ano nas referencias)

Em relação ao sistema periférico, o autor nos diz que é:
Bem menos limitante, sendo mais leve e flexível. É considerada como a
parte mais acessível e mais viva da representação. Seu papel é essencial e
pode ser resumido em cinco funções: concretização, regulação, prescrição
de comportamentos, proteção do núcleo central e personalização
(individualização da representação coletiva. (ABRIC, 2001, p. 38-39). (não
tem obra com este ano nas referencias)

Sobre o porquê de organizar as representações sociais em torno (e por) um
núcleo central, o autor ressalta que:
Se as representações têm um núcleo, é porque elas são uma manifestação
do pensamento social; e, em todo pensamento social, uma certa quantidade
de crenças, coletivamente produzidas e historicamente determinadas, não
podem ser questionadas, posto que elas são o fundamento dos modos de
vida e garantem a identidade e a permanência de um grupo social (ABRIC,
2001, p. 39). (não tem obra com este ano nas referencias)
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O núcleo central corresponde ao que Moscovici (1978) denomina de parte
não negociável, ou seja, mais cristalizada da representação. Para Abric (2001, p.
39), o núcleo central constitui “a base comum e consensual de uma representação
social, aquela que resulta da memória coletiva e do sistema de normas ao qual o
grupo se refere”. Em seu entendimento, “os elementos do núcleo central constituem
prescrições absolutas”.
Abric (2001, p. 38) entende, ainda, que para que duas representações sejam
diferentes elas:

[...] devem ser organizadas em dois núcleos diferentes. [...] a
identificação do conteúdo de uma representação não seria suficiente
para conhecê-la e defini-la; a organização é que é essencial: duas
representações podem ter o mesmo conteúdo e entretanto serem
radicalmente diferentes, se a organização desse conteúdo e for
diferente. Duas representações serão consideradas idênticas se
forem organizadas em torno de um núcleo central, mesmo se o
conteúdo for extremamente diferente.

Tendo como ponto de partida a crença nos resultados oriundos da aplicação
dessa técnica e suas diversas possibilidades futuras de aprofundar as análises dos
dados, complementados com o nosso conhecimento da realidade, foi então utilizada
a técnica de associação livre.
O caráter espontâneo e a dimensão projetiva permitiriam o acesso ao
universo semântico do nosso objeto, assim como a atualização de elementos
implícitos ou latentes que estariam mascarados em produções discursivas.

Os

dados obtidos foram processados pelo software EVOC baseado no método de
análise de Vergés, que tem como fundamento a concepção de que toda
representação está organizada em torno de um núcleo central entendido como
princípio organizador dos elementos da representação e que lhe dá sentido. Como
complemento ao núcleo central, considerado estável, coerente e rígido, é
reconhecido um sistema periférico que promove a interface entre a realidade e o
sistema central e é mais sensível às condições do contexto permitindo a integração
das experiências e histórias. A técnica da associação livre também possibilitou
captar indicativos dos universos de opiniões (MOSCOVICI,1978) constituídos pelo
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grupo estudado, evidenciando aspectos informativos e atitudinais expressos com
conotações afetivas e valorativas além de elementos da organização do campo
representacional

2.3 O PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO

Diante da amplitude e profundidade da Teoria das Representações Sociais,
necessitamos de esforços extras para compreender melhor a dinâmica de todo o
processo metodológico. Nesse contexto de aprendizagem e pesquisa, buscamos
eleger o melhor roteiro para o nosso leitor (até porque essa é nossa especialidade –
dada a nossa prática na área do turismo). Esperamos, portanto, que a viagem pelo
nosso percurso seja a mais elucidativa possível. Como um mapa sempre é bemvindo quando pensamos em um roteiro, o mapa abaixo é uma representação gráfica
deste nosso percurso para apresentação escrita dos resultados obtidos, desde que
encerramos os trabalhos de campo.
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PROCESSO METODOLÓGICO

Análise do locus da
pesquisa, sob o prisma
da hospitalidade no
contexto do turismo

Análise das Evocações:
Software EVOC –
(VÉRGES, 2000).
Software Modalisa 6.0

Análise dos sujeitos,
dividos em dois grupos:
estudantes e profissionais
Análise de Classes
Lexicais: Software
Modalisa 6.0
Apresentação dos dados
coletados: análise
descritiva

Discussão dos resultados:
análise interpretativa e
implicações do estudo
Figura 05: Fluxograma da metodologia da pesquisa
Fonte: Elaboração própria (2009)

O uso do software EVOC, de acordo com Vergès (2000) foi essencial para
organizar e identificar as palavras obtidas na coleta, bem como suas frequências, os
números de palavras, e as evocações mais convergentes e divergentes. Nesse
processo, registramos inicialmente 7.680 (sete mil seiscentos e oitenta palavras) e
1.920 (hum mil novecentos e vinte) justificativas. Com o recurso chamado „rangmot‟
do software EVOC obtivemos as distribuições das frequências, segundo a regra
logarítmica (lei de Zipf), de acordo com Vergès (2000).
Pode-se dizer que o encaminhamento adotado aproxima-se da abordagem
fundamental para os estudos das representações sociais. Essa abordagem foi
desencadeada em estudos clássicos de Serge Moscovici e Denise Jodelet e outros,
tendo como foco o contexto das representações sociais em sua historicidade e
condições de produção.

Juliana Vieira de Almeida
Uma odisséia em busca de Héstia:
do turismo à hospitalidade pelos caminhos das representações sociais

83

_____________________________________________________________________

2.3.1 Os Softwares EVOC e MODALISA na análise lexicográfica da associação
livre de palavras

O software EVOC, criado pelo suíço Pierre Vergès e colaboradores, foi
essencial para esta pesquisa porque apresenta uma “arquitetura de conjunto de
programas e seus arquivos” (VERGÉS, 2000, p. 4), o que permite ao pesquisador
dois tipos de análise: a lexicografia e a categorização (VERGÉS, 2000). Nessa
investigação, usou-se, apenas, a análise lexicográfica.
O software Ensemble de Programmes Permettant L‟analyse des Évocations
(EVOC) tem por objetivo quantificar as palavras evocadas, realizando o cruzamento
entre a frequência (f) de cada vocábulo e sua Ordem Média de Evocação (OME). A
frequência refere-se à quantidade de palavras iguais declaradas, e a OME refere-se
à média da ordem média das evocações dos vocábulos. Assim, quanto menor os
números indicadores da OME, mais prontamente terão sido evocados os atributos.
O programa EVOC é constituído de vários programas lexique, trievoc,
nettoie, rangmot, listevoc e aidecat. Desses utilizamos o rangmot, que fornece as
palavras em ordem alfabética, a frequência, a indicação da ordem de evocação e a
ordem média de evocações de cada vocábulo, pois é a partir dele que o tabrgraf é
formado.
Optou-se em enfatizar o recurso do rangmot por ele indicar a distribuição
das palavras, ou seja, seu recurso nos possibilitou identificar, reconhecer e analisar
enorme universo de palavras a partir de sua freqüência (quantas vezes foram
evocadas) e da priorização em evocá-las (se na primeira, segunda ou terceira
evocação).
O tabrgraf, por sua vez, distribui as evocações em quatro quadrantes, o
núcleo central, os elementos intermediários e elementos periféricos, possibilitando,
assim, a organização, a análise das categorias e também análise de semelhança
das mesmas.
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Outro programa usado nesta pesquisa foi o MODALISA 6.0 que nos
possibilitou uma considerável organização e representação frequencial e gráfica. O
referido software foi obtido por intermédio do intercâmbio da UFRN, através da Linha
de Pesquisa: Formação e Profissionalização Docente, com a Universidade de Paris
VIII – França. O MODALISA 6.012 é uma aplicação vertical do 4D (aplicação de
banco de dados), programa usado pelo Laboratório de Pesquisa CRES da
Universidade de Paris 8, ao qual pertence um dos membros da equipe nacional da
pesquisa, o pesquisador Ridha Ennafaa, com quem participamos de um curso, no
âmbito das ações do PPGED da UFRN, com o objetivo de conhecer e manusear o
referido software.
O próximo capítulo, apresentará os resultados da pesquisa, cujas análises
serão divididas em três etapas: descritivo, analítico e interpretativo. Na primeira
parte, apresentaremos (a partir de tabelas) os principais resultados das evocações,
com as palavras mais evocadas, a partir de uma leitura livre baseada em nossa
vivência da área. A segunda etapa, é a análise estrutural das evocações, em que
discutiremos os gráficos gerados a partir do software EVOC 2000. A terceira etapa é
realizada no quarto capítulo e diz respeito à análise interpretativa, tendo em vista a
compreensão do panorama geral da pesquisa, com vistas à identificação do Núcleo
Central e elementos periféricos, bem como das implicações desta pesquisa para a
área do turismo e a formação de turismólogos.

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Partindo do entendimento das representações sociais como portadoras de
conjuntos de valores e padrões simbólicos que guiam as atitudes dos indivíduos,
percebemos que elas poderiam nos auxiliar na identificação e compreesão do nosso
objeto de estudo. Acreditamos, também, que tomá-la com oreferencia de análise nos
12

http://www.modalisa.com
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conduzirá a novas implicações práticas e, talvez nos permita avançar “para além”
dos discursos excessivamente teóricos (e triunfalistas) do turismo.
Em nossa dissertação de Mestrado, intitulada “Educação Profissional para a
Hospitalidade” já falávamos da importância da formação do profissional para o setor,
citando duas importantes pesquisas realizadas na época:
Na intenção de contribuir com o setor de turismo e hospitalidade, além do
interesse de identificar as principais características dos programas de
formação profissional executados em nosso país e a demanda desses
profissionais pelo setor produtivo, o Instituto de Hospitalidade realizou no
segundo semestre de 1999 duas importantes pesquisas, no âmbito de seu
Programa de Certificação da Qualidade Profissional para o Setor de
Turismo. Essas pesquisas contaram com o apoio do FUMIN - Fundo
Multilateral de Investimentos, administrado pelo BID - Banco Interamericano
de Desenvolvimento, através da Cooperação Técnica ATN/MH – 6050-BR;
e do Sebrae Nacional - Serviço de Apoio à Empresa (ALMEIDA, 2002,
p.24).

No ano de 2000 foi realizada uma grande e abrangente pesquisa no Setor
do Turismo e da Hospitalidade no Brasi13 que, já nessa época, apontavam para a
necessidade de superar dois pontos de estrangulamento muito importantes: a
capacitação adequada das pessoas envolvidas direta e indiretamente no turismo, e
o aumento da consciência da sociedade em geral sobre a importância e os efeitos
benéficos e maléficos dessa atividade.
Revelavam, ainda, que quando é feita uma análise comparativa entre as
duas pesquisas, identifica-se uma grande lacuna entre o profissional que é
demandado pelo mercado e o profissional que é colocado nesse mercado pelas
instituições de ensino. As ocupações que mais empregam, segundo a pesquisa, são
as operacionais; no entanto, são profissionais em nível superior os mais ofertados
para o mercado de trabalho.
Segundo a pesquisa:
De cada 100 postos de trabalho existentes na área de turismo e
hospitalidade, 63 são de pessoal operacional, 8 de pessoal administrativo, 7
de nível de supervisão e gerência, 6 de manutenção e 5 de técnicos e
especialistas (INSTITUTO..., 2000, p.24).

13

As pesquisas são: Demanda por Capacitação Profissional no Setor de Turismo na Bahia e Oferta
de Capacitação no Setor de Turismo no Brasil, realizadas pelo Instituto de Hospitalidade no ano de
2000.
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Um outro dado importante, advindo da análise comparativa dos resultados
dessa pesquisa é o fato de que “Os profissionais que o mercado tem mais
dificuldade em contratar são justamente os dedicados às atividades que mais
empregam (nível operacional) e que são menos contemplados pelos provedores de
capacitação” (INSTITUTO DE HOSPITALIDADE, 2000, p. 23).
Feitas as análises comparativas entre as duas pesquisas, percebe-se uma
lacuna existente entre os profissionais que o setor produtivo demanda e os
profissionais disponibilizados. Segundo dados da pesquisa acima, o setor produtivo
do turismo carecia (e ainda carece) de profissionais adequadamente qualificados em
nível operacional, justamente são as camareiras, os garçons, os mensageiros e
recepcionistas os profissionais diretamente ligados aos clientes.
Não se deve pensar em expandir o setor de turismo no Brasil sem ter um
quadro de profissionais qualificados a operacionalizá-lo. De nada adiantará
investimentos de grande escala em equipamentos, infraestrutura e captação de
novos mercados, se não houver um sério investimento no capital humano dessas
destinações turísticas.
Sabe-se, no entanto, que sem a devida base educacional trazida pela
educação formal ou profissionalizante, a missão de desenvolver essas
competências nas pessoas interessadas em ocupações de nível
operacional ficará muito difícil. A baixa escolaridade (predominante no setor)
quando aliada a padrões de vida também baixos dificulta o desenvolvimento
de competências profissionais que dizem respeito ao trabalho com uma
clientela de um altos padrões econômicos e financeiros aliados a altos
padrões de qualidade de vida, como é o caso dos turistas freqüentadores de
hotéis de categorias superiores (ALMEIDA, 2002, p.24).

3.1 A CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS

A escolha por pesquisar estudantes e profissionais justifica-se pelo
argumento de abordarmos as duas pontas da profissionalidade: aqueles que estão
em formação e os que atuam no campo representacional obejto da pesquisa. Quiçá,
apresentassem universos semânticos distintos, dada a dicotomia que percebemos
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(em nosso percurso acadêmico) entre a teoria e a prática. Não queremos
desmerecer nem a teoria, nem a prática; pelo contrário, ambas são essenciais à
formação de um profissional de qualquer setor ou área. Os nossos esforços vão no
sentido de defender que não podemos enfatizar uma em detrimento da outra,
sobretudo num setor multidisciplinar como é o setor turístico.
Nesse sentido, tivemos o cuidado de escolher instituições de ensino públicas
e privadas, técnicas e superiores, e, em cada uma delas, formamos grupos de
sessenta sujeitos compostos de estudantes de todos os períodos (iniciais e finais).
Da mesma forma, no grupo de profissionais, definimos quatro grupos de trinta
sujeitos, sendo cada um dos grupos composto de profissionais ligados às áreas de
hospedagem, recreação, restauração14 e gestão. A opção por 30 (trinta) sujeitos em
cada área profissional fundou-se em critério técnico, a fim de obtermos um grupo de
profissionais não inferior a 100 (cem) sujeitos, capaz de viabilizar as análises
necessárias, demandadas pela abordagem teórica do Núcleo Central das
representações sociais. Como conseqüência, selecionamos 60 (sessenta) sujeitos
de cada instituição de ensino, tendo em vista comparações futuras com os quatro
grupos de profissionais, pois metade destes alunos seriam de cursos técnicos (trinta
sujeitos) e a outra metade de cursos tecnológicos. Os resultados da caracterização
de ambos os grupos apresentam-se nas tabelas a seguir, geradas pelo
processamento do software MODALISA 6.0

3.1.1 Apresentação da população da pesquisa

Do universo dos entrevistados, 75% são estudantes em nível superior e
técnico; 25% são profissionais da áreas de hospedagem, restuaração, recreação e
gestão. Para ter acesso aos sujeitos dessa pesquisa, solicitamos o apoio do trade
turístico, além, das instituições de ensino. A tabela 01 e o gráfico 01 mostram a
distribuição dos dois grupos de sujeitos, conforme explicitado anteriormente.

14

O termo restauração, nessa área, refere-se ao grupo de empresas e/ou ocupações ligadas às
atividades com alimentos e bebidas, tais como: restaurantes, bares, boates, lanchonetes, entre
outros.
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Tipo

Frequência

Percentual (%)

Profissionais

120

25,00%

Estudantes

360

75,00%

Total

480

100,00%

Tabela 01: Distribuição dos entrevistados segundo os dois grupos (profissionais e estudantes)
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.

Gráfico 01: Distribuição dos entrevistados segundo os dois grupos (profissionais e
estudantes)
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.

Para a pesquisa no setor produtivo, elegemos hotéis de pequeno, médio e
grande porte localizados no bairro de Ponta Negra. O mesmo aconteceu com os
restaurantes; escolhemos aqueles mais renomados e sofisticados e, também, os
mais simples, porém reconhecidos por sua boa reputação.
Quanto às instituições de ensino, o gráfico 02 revela o nosso cuidado em
selecionar estudantes de instituições públicas e privadas de cursos superiores e
técnicos da área. A mesma figura mostra, ainda, que a distribuição dos entrevistados
(estudantes) foi feita igualmente por cada instituição, seja ela pública ou privada,
permanecendo 16,67% para cada instituição, ou seja, 60 sujeitos em cada uma
delas, sendo 30 sujeitos escolhidos aleatoriamente dos dois primeiros semestres de
cada curso e 30 sujeitos escolhidos aleatoriamente dos dois últimos semestres de
cada curso. Observa-se que 33,34% são estudantes em nível superior da rede
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pública, 50,01% são estudantes em nível superior da rede privada e 12,50 %
estudantes do curso técnico de turismo.
Profissão

Frequência

Percentual (%)

Governanta

7

5,83%

Camareira

23

19,17%

Cozinheiro

12

10,00%

Garçom

18

15,00%

Guia

15

12,50%

Recreador

15

12,50%

Recepcionista

30

25,00%

Total

120

100,00%

Tabela 02: Distribuição dos entrevistados segundo a profissão
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.
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Gráfico 02: Distribuição dos entrevistados segundo a instituição de ensino
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.

Vale ressaltar que há, na Cidade do Natal, outros cursos na área de turismo
e hospitalidade; entretanto, escolhemos para essa pesquisa aqueles com maior
carga horária, mais antigos ou mais representativos em termos de número de
estudantes.

15

CEFET – Centro Federal de Educação Tecnológica; FCC – Faculdade Camara Cascudo; UFRN –
Universidade Federal do Rio Grande do Norte; UERN – Universidade Estadual do Rio Grande do
Norte, UNP – Universidade Potiguar; FACEX – Faculdade de Ciência, Cultura e Extensão do Rio
Grande do Norte
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A tabela 02 e o gráfico 03, por sua vez, apresentam as funções (ocupações)
dos profissionais pesquisados;

tivemos o

cuidado

de

selecionar

funções

consideradas como essenciais no setor do turismo (que são, exatamente, as
operacionais) e, também aquelas que – pela sua especificidade, exigem um contato
mais direto com o visitante (o turista).
As camareiras, os guias de turismo, os garçons, as governantas,
cozinheiros, recreadores e os recepcionistas foram as ocupações escolhidas para
serem entrevistadas, exatamente por serem aquelas em que há um maior nível de
interação com os visitantes.

30,00%
25,00%
25,00%

19,17%

20,00%

15,00%
15,00%

12,50%

12,50%
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Gráfico 03: Distribuição dos entrevistados segundo a profissão
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.

O universo geral de nossa população pesquisada mostra que há uma
predominância de pessoas do sexo feminino (a tabela 03 e o gráfico 04); entretanto,
ao analisarmos o sexo dos sujeitos no grupo dos profissionais, percebemos que o
percentual é bem diferente (tabela 04 e gráfico05).

Sexo

Freqüência

Percentual (%)

Homem

170

35,40%

Mulher

310

64,60%

Total

480

100,00%

Tabela 03: Distribuição dos entrevistados segundo o sexo
Fonte Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.
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Gráfico 04: Distribuição dos entrevistados segundo o sexo
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.

Profissionais

Estudantes

Total

Freq

(%)

Freq

(%)

Freq

(%)

Homem

57

47,5

113

31,4

170

35,4

Mulher

63

52,5

247

68,6

310

64,6

Total

120

100

360

100

480

100

Tabela 04: Distribuição dos entrevistados segundo o sexo (Profissionais e Estudantes)
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.

Gráfico 05: Distribuição dos entrevistados segundo o sexo (Profissionais e
Estudantes)
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.

Percebe-se que a procura pelo ingresso nos cursos da área de turismo e
hospitalidade é muito maior no sexo feminino que no masculino, situação que
consolida-se no mercado de trabalho com uma perceptível predominância de
mulheres.
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Em relação a etnia, a maior parte dos sujeitos declara-se branco e pardo;
talvez seja interessante, para estudos futuros, pesquisar o porquê da ausência de
negros nas ocupações do turismo, sobretudo na Região Nordeste.

Etnia

Frequência

Percentual (%)

Branco

210

43,80%

Pardo

172

35,80%

Negro

55

11,50%

Amarelo

31

6,50%

Indígena

12

2,50%

Total

480

100,00%

Tabela 05: Distribuição dos entrevistados segundo a etnia
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.
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Gráfico 06: Distribuição dos entrevistados segundo a etnia
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.

A proporcionalidade da etnia dos sujeitos se repete, também, nos dois
grupos (ver tabela 06 e gráfico 07)
Um fato relevante foi perceber que alguns sujeitos declaravam-se “amarelos”
porque segundo eles: “havia muito tempo que não frequentavam a praia [...]”, ou
então diziam: “estou amarelo porque estive muito doente nos últimos tempos [...]”.
Ou seja, alguns não associaram a palavra “amarelo” a uma etnia.
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Profissionais
Etnia

Freq

(%)

Estudantes
Freq

Total

(%)

Freq

(%)

Branco

54

45

156

43,3

210

43,8

Pardo

42

35

130

36,1

172

35,8

Negro

12

10

43

11,9

55

11,5

Amarelo

5

4,2

26

7,2

31

6,5

Indígena

7

5,8

5

1,4

12

2,5

120

100

360

100

480

100

Total

Tabela 06: Distribuição dos entrevistados segundo a etnia (Profissionais e Estudantes)
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.

Gráfico 07: Distribuição dos entrevistados segundo a etnia (Profissionais e Estudantes)
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.

Quando analisados pelo seu estado civil, a amostra revela que há uma
predominância acentuada de solteiros em relação a todos os outros estados civis
(ver tabela 07 e gráfico 08).
Esse percentual merece nossa reflexão. Acreditamos que a predominância
de pessoas solteiras na academia seja natural, mas, ao percebermos que ela se
repete entre aqueles empregados na área, começamos a questionar o porquê da
ausência de pessoas casadas, por exemplo. Seria esse fato um indicativo de que a
área do turismo e da hospitalidade é considerada como uma boa opção para o
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começo de uma carreira profissional, mas, inadequada para uma permanência por
longo tempo, nem indicada para grandes aspirações profissionais?

Estado civil

Freqüência

Percentual (%)

387

80,60%

Viúvo

3

0,60%

Casado

77

16,00%

Separado

8

1,70%

Outros

5

1,00%

480

100,00%

Solteiro

Total

Tabela 07: Distribuição dos entrevistados segundo o estado civil
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.

Gráfico 08: Distribuição dos entrevistados segundo o estado civil
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora , 2008-Natal/RN.

Estado Civil
Solteiro

Profissionais

Estudantes

Freq

(%)

Freq

(%)

Freq

(%)

80

66,7

307

85,3

387

80,6

3

0,8

3

0,6

Viúvo

Total

Casado

36

30,0

41

11,4

77

16,0

Separado

3

2,5

5

1,4

8

1,7

Outros

1

0,8

4

1,1

5

1,0

120

100,0

360

100,0

480

100,0

Total

Tabela 08: Distribuição dos entrevistados segundo o estado civil (profissionais/estudantes)
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.
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Gráfico 09: Distribuição dos entrevistados segundo o estado civil (profissionais/estudantes)
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.

Perceberemos que os dados acima são coerentes com a faixa etária dos
sujeitos pesquisados. A Tabela 09, abaixo, revela que a maioria dos entrevistados
(63.5%) estão na faixa etária de 17 a 23 anos (ver, também, Gráfico 10)
O fato de o universo acadêmico ser maior que o universo dos profissionais
(entre os sujeitos pesquisados) contribui para essa diferença acentuada. Mas, ao
analisar os dois grupos separadamente, veremos que a tendência de uma faixa
etária mais jovem permanece. Seriam esses outros indicativos de que essa área
teria um caráter de empregos provisórios?
Faixa etária

Frequência

Percentual (%)

17 a 19 anos

122

25,40%

20 a 23 anos

183

38,10%

24 a 30 anos

104

21,70%

71

14,80%

480

100,00%

Mais de 31 anos
Total

Tabela 09: Distribuição dos entrevistados segundo a faixa etária
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.
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Gráfico 10: Distribuição dos entrevistados segundo a faixa etária
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.

Percebe-se que 71.4% dos estudantes pesquisados encontram-se na faixa
etária de 17 a 23 anos (maioria, portanto); mas, ao analisarmos a faixa etária dos
profissionais, veremos que 68,3% encontram-se nas faixas de 17 a 30 anos, e,
apenas, 31% na faixa etária de 31 anos em diante. Nossa pesquisa não revelou um
grupo representativo de pessoas com idades entre 40 e 50 anos, por exemplo.

Faixa Etária

Profissionais

Estudantes

Total

Freq

(%)

Freq

(%)

Freq

(%)

anos

17

14,2

105

29,2

122

25,4

20 a 23

31

25,8

152

42,2

183

38,1

24 a 30

34

28,3

70

19,4

104

21,7

Mais de 31

38

31,7

33

9,2

71

14,8

Total

120

100

360

100

480

100

Entre 17 e 19

Tabela 10: Distribuição dos entrevistados segundo a faixa etária (Profissionais/Estudantes)
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.
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Gráfico 11: Distribuição dos entrevistados segundo a faixa etária (Profissionais/Estudantes)
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.

Sobre a renda familiar dos entrevistados, os resultados mostram que a
grande maioria dos sujeitos (72,7%) vive com até 3 salários mínimos. A tabela
revela, ainda, que é menor que 1% o grupo de sujeitos que vive com mais de 10 de
salários mínimos (ver tabela 11 e gráfico 12).

A esse respeito, Camargo (2004)

comenta a relação social assimétrica no setor ao revelar que:
Os estudos na área da hospitalidade, ainda que de forma oblíqua, tentam
identificar as assimetrias entre aqueles que recebem e os que são
recebidos. O encontro turístico é tratado como uma interação entre dois
grupos de estranhos, portadores de perspectivas culturais distintas.
Anfitriões trabalham enquanto hóspedes desfrutam do lazer, como ocorre
em toda hospitalidade. Diferentemente, porém, da hospitalidade doméstica,
hóspedes e anfitriões mantêm uma grande distância social, os primeiros
ostentando símbolos socialmente distintos enquanto os segundos tentam
retirar o maior lucro possível da presença dos forasteiros. Desses textos
ressalta, também, a preocupação com a assimetria dos atores, mas é,
sobretudo, com a assimetria gravada socialmente (ricos e cultos, de um
lado, pobres e gananciosos de outro), e menos com as assimetrias
resultantes do próprio processo de hospitalidade, no qual o anfitrião, mesmo
pobre, está em situação superior à do forasteiro, mesmo rico e as
sucessivas mudanças de posição na seqüência de dons e contradons
(CAMARGO, 2004a , p.25).

Renda familiar

Frequência

Percentual (%)

Ate 3 salários minimos

349

72,70%

De 3 a 10 salários mínimos

127

26,50%

De 11 a 20 salários mínimos

2

0,40%

De 21 a 30 salários minimos

1

0,20%

Mais de 30 salários minimos

1

0,20%

480

100,00%

Total

Tabela 11: Distribuição dos entrevistados segundo a renda familiar
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.
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Gráfico 12: Distribuição dos entrevistados segundo a renda familiar
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.

Ao analisarmos os dois grupos, separadamente, percebemos que entre os
estudantes 50,3% declaram viver com renda estimada entre 3 a 10 salários
mínimos. Ao analisarmos o universo dos profissionais, percebemos que 45% dos
sujeitos pesquisados declaram viver com renda de até 3 salários mínimos
(percentual relevante) e 39,2% do mesmo grupo declaram viver com renda de até 10
salários mínimos; os dois percentuais juntos somam 84,2% da amostra. Um dado
revelador é o percentual inexpressivo

de profissionais que declararam ter uma

renda superior a 10 salários mínimos.

Profissionais

Estudantes

Total

Renda Familiar
Freq

(%)

Freq

(%)

Freq

(%)

Até 3 Salários Mínimos

54

45

92

25,6

146

30,4

Entre 3 a 10 Salários Mínimos

47

39,2

181

50,3

228

47,5

Entre 11 a 20 Salários Mínimos

11

9,2

35

9,7

46

9,6

11

3,1

11

2,3

Entre 21 a 30 Salários Mínimos
Mais de 30 Salários Mínimos

1

0,8

11

3,1

12

2,5

NR

7

5,8

30

8,3

37

7,7

120

100

360

100

480

100

Total

Tabela 12: Distribuição dos entrevistados segundo a renda familiar
(profissionais/estudantes) Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.
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Gráfico 13: Distribuição dos entrevistados segundo a renda familiar (Profissionais/Estudantes)
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.

Em relação ao acesso à internet, a pesquisa revelou que a maioria (60,6%)
tem acesso à rede mundial de computadores; no entanto, o número de pessoas sem
acesso à internet é preocupante, em face ao cenário atual do setor produtivo. Ao
constatarmos que pouco menos da metade dos profissionais e estudantes
pesquisados ainda não tem acesso à internet, percebemos o quanto ainda o nosso
país precisa desenvolver-se para, efetivamente, permitir chances iguais a todos (ver
tabela 13 e gráfico 14)
Acesso

Freqüência

Percentual (%)

Sim

291

60,60%

Não

189

39,40%

Total

480

100,00%

Tabela 13: Distribuição dos entrevistados segundo o acesso à internet
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.
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Gráfico 14: Distribuição dos entrevistados segundo o acesso à internet
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.

As proporcionalidades se alternam um pouco quando comparamos os dois
grupos separadamente. Enquanto há 65,5% dos estudantes pesquisados com
acesso à internet (maioria); há 45,8% dos profissionais pesquisados com essa
condição (minoria). Em um setor com a dinâmica do turismo, é muito arriscado para
um profissional (atualmente empregado) não buscar atualizar-se, não ter acesso
direto às informações circulantes nos grandes portais da web. O percentual de
54,2% de profissionais sem acesso à internet não pode, nem deve ser entendido
como pouco importante. Pelo contrário, é preocupante e, sutilmente, nos chama a
atenção o contexto social dos profissionais dessa área (ver tabela 14 e gráfico 15)

Profissionais

Estudantes

Total

Acesso

Freq

(%)

Freq

(%)

Freq

(%)

Sim

55

45,8

236

65,6

291

60,6

Não

65

54,2

124

34,4

189

39,4

Total

120

100

360

100

480

100

Tabela 14: Distribuição dos entrevistados segundo
(profissionais/estudantes)
Fonte Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.
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Gráfico 15: Distribuição dos entrevistados segundo ao acesso à internet (Profissionais/Estudantes)
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN.

3.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS EVOCAÇÕES

Dos 480 sujeitos abordados, nenhum deixou de responder ao teste,
resultando num total de 7.680 palavras evocadas, sendo cerca de 1.900 palavras
para cada uma das quatro palavras-indutoras. Elaboramos o quadro 4, a seguir,
para demonstrar que o percentual de variação das palavras (nas quatro categorias)
não é relevante - quando analisadas todas as palavras conjuntamente; entretanto,
ao serem analisadas por grupo, o percentual de variação é considerável.
Geral

Acolher

Alimentar

Entreter

Hospedar

Estudantes

Profissionais

1920 – palavras

1438 – palavras

477 – palavras

344 – diferentes

276 – diferentes

198 – diferentes

17,91% variação

19,19% variação

41,50% variação

1917 – palavras

1437 – palavras

480 – palavras

343 – diferentes

296 – diferentes

186 – diferentes

17,89% variação

20,59% variação

38,74% variação

1920 – palavras

1440 – palavras

480 – palavras

352 – diferentes

296 – diferentes

184 – diferentes

18,33% variação

20,55% variação

38,33% variação

1920 – palavras

1440 – palavras

480 – palavras

389 – diferentes

323 – diferentes

213 – diferentes

20,26% variação

24,43% variação

44,37% variação

Quadro 05: Percentual total de palavras evocadas e variações
Fonte: Elaboração própria (2009)
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A figura 06, a seguir, explica o que está representado em cada um dos 4
quadrantes de um plano cartesiano, a partir dos cruzamentos realizados entre
análises quantitativas (freqüências) e qualitativas (ordem média da evocação), pelo
EVOC 2000.

Elmentos do Núcleo
Central
Para Abric, nem tudo o que está
nessa casa é central, mas o
núcleo central está nessa casa.

Os elementos mais
importantes encontram-se
nesse quadrante

Elementos da 1ª Periferia
Aqui são encontrados os elementos
periféricos com maior interface aos
do Núcleo Central.

Elementos da 2ª periferia

Elementos da 3ª Periferia

Aqui são encontrados os
elementos com baixa
frequência, mas prontamente
evocados, podendo revelar
elementos que reforçam as
noções presentes na 1ª periferia.

Esse quadrante é constituído pelos
elementos menos frequentes e
mais distantes do Núcleo Central.

Figura 06: Modelo de Análise das Evocações através dos quadro de quatro casas
Fonte: Adaptado de Oliveira et all, 2005, p.582

3.2.1 A palavra-indutora “Acolher”

O quadrante das principais evocações dessa palavra-indutora apresenta um
conjunto formado por 41 palavras, ou seja, um conjunto que representa 2,13% de
um universo de 1920 palavras (ver figura 16). Num primeiro olhar, percebemos que
há, no quadrante, fortes componentes do acolhimento doméstico ancestral, de
valores humanitários e altruístas, além de palavras que remetem à sentimentos
familiares ou de amizade.
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A análise comparativa entre o grupo de estudantes e o grupo de profissinais,
mostra que ambos os grupos concordam que acolher é receber, por isso essa
palavra aparece em primeiro lugar no quadrante superior esquerdo. Da mesma
forma, ambos os grupos posicionam a palavra alegria - na 2ª periferia, e a palavra
sorriso -

na zona de contraste. A partir daí, os grupos partem para outros

entendimentos.

Cas ou la Fréquence >= 28 et le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence >= 28 et le Rang Moyen >= 2,5

Le Fréquence minimale des mots est 12

Le Fréquence minimale des mots est 12

RECEBER

130

1,515

AMOR

CONFORTO

36

1,972

EDUCAÇÃO

BEM-ESTAR

30

2,100

CARINHO

103

HOSPITALIDADE

49

2,510

49

2,510

CASA

48

2,563

2,223

FAMÍLIA

30

2,567

48

2,313

ABRAÇO

31

2,645

SOLIDARIEDADE

31

2,323

RESPEITO

31

2,774

SIMPATIA

41

2,366

AMIZADE

39

2,923

ATENÇÃO

56

2,375

16

Cas ou la Fréquence < 28 et le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence < 28 et le Rang Moyen >= 2,5

Le Fréquence minimale des mots est 12

Le Fréquence minimale des mots est 12

RECEPÇÃO

20

1,400

CUIDAR

22

2,500

MÃE

17

1,647

AMIGO

15

2,533

COMIDA

17

1,824

GENTILEZA

22

2,545

ABRAÇAR

14

1,857

FELICIDADE

16

2,563

ACONCHEGO

21

1,905

ACOMODAR

11

2,636

AGRADAR

12

1,917

ALEGRIA

25

2,640

BONDADE

14

1,929

QUARTO

14

2,643

SORRISO

26

1,962

HOTEL

12

2,833

PESSOAS

12

2,083

ALIMENTAR

13

2,846

HOSPEDAR

23

2,130

SEGURANÇA

22

2,909

ATENDER

13

2,154

AJUDAR

28

3,071

AMIGOS

13

2,462

CAMA

16

3,125

SATISFAÇÃO

15

3,267

PRAZER

11

3,455

Gráfico 16: Evocações de estudantes e profissionais relativas à palavra-indutora “ACOLHER”
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN. Sotware EVOC 2000

16

A palavra “educação” foi evocada no sentido de “bons modos” (nota da autora)
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Uma breve leitura das informações da figura acima, nos conduz à
constatação de que o conjunto das palavras mais frequentes remetem-nos muito
mais ao contexto da hospitalidade doméstica; do que ao contexto de uma
hospitalidade comercial. A presença e o posicionamento de palavras como: carinho,
soliariedade, hospitalidade e simpatia - no quadrante superior esquerdo; e das
palavras: mãe, abraçar e aconchego - na zona de contraste; além das palavras:
amor, educação, casa e família - na 1ª periferia; corroboram com a identificação de
um contexto de hospitalidade doméstica; reforçado, ainda, com o posicionamento da
palavra hotel - na 2ª periferia.

Cas ou la Fréquence >= 28 et le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence >= 28 et le Rang Moyen >= 2,5

Le Fréquence minimale des mots est 12

Le Fréquence minimale des mots est 12

RECEBER

101

1,455

ATENÇÃO

42

2,500

CARINHO

93

2,172

ABRAÇO

28

2,536

HOSPITALIDADE

39

2,308

FAMÍLIA

28

2,571

CASA

40

2,375

AMOR

43

2,581

EDUCAÇÃO

34

2,647

AMIZADE

30

2,933

Cas ou la Fréquence < 28 et le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence < 28 et le Rang Moyen >= 2,5

Le Fréquence minimale des mots est 12

Le Fréquence minimale des mots est 12

RECEPÇÃO

15

1,400

AMIGOS

12

2,500

MÃE

15

1,667

CUIDAR

17

2,529

BEM-ESTAR

17

1,824

FELICIDADE

13

2,538

ACONCHEGO

18

2,000

GENTILEZA

18

2,556

CONFORTO

21

2,000

SEGURANÇA

16

2,625

HOSPEDAR

17

2,176

ALEGRIA

15

2,667

SORRISO

14

2,214

QUARTO

12

2,750

SOLIDARIEDADE

27

2,407

RESPEITO

24

2,833

SIMPATIA

25

2,440

AJUDAR

19

3,000

CAMA

16

3,125

Gráfico 17: Evocações dos estudantes relativas à palavra-indutora “ACOLHER”
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN. Sotware EVOC 2000

Entretanto, ao separar e analisar as evocações dos dois grupos,
percebemos que o quadrante acima não se repete; pelo contrário, os quadrantes de
cada grupo revelam outras perspectivas. Um exemplo é o posicionamento da
palavra carinho, que no quadrante das evocações dos estudantes posiciona-se no
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provável núcleo central junto à palavra receber e hospitalidade17. Entretanto, no
grupo dos profissionais a mesma palavra é posicionada na 2ª periferia, junto à
palavra alegria. Ou seja, é a mesma palavra, mas com posições diferentes em dois
grupos de sujeitos na mesma área profissional.
Ao compararmos as figuras 17 e 18, percebemos uma nítida diferença no
quadrante das evocações dos dois grupos. O grupo de estudantes, além de
apresentar um léxico maior, apresenta, também uma clara associação da palavraindutora ao acolhimento doméstico, gratuito e altruísta. Já o quadrante do grupo de
profissionais apresenta um conjunto mais concentrado de palavras, tanto é que não
há evocações presentes na 2ª periferia.
Para o grupo dos profissionais, acolher é, em primeiro lugar, receber com
conforto, educação e simpatia; depois, com sorriso, atenção e bem-estar. As
palavras alegria e carinho, pelo seu posicionamento no quadrante, parecem não ser,
exatamente, importantes no contexto.
Cas ou la Fréquence >= 15 et le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence >= 15 et le Rang Moyen >= 2,5

Le Fréquence minimale des mots est 10

RECEBER

29

1,724

CONFORTO

15

1,933

EDUCAÇÃO

15

2,200

SIMPATIA

16

2,250

Le Fréquence minimale des mots est 10

Cas ou la Fréquence < 15 et le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence < 15 et le Rang Moyen >= 2,5

Le Fréquence minimale des mots est 10

Le Fréquence minimale des mots est 10

SORRISO

12

1,667

ALEGRIA

10

2,600

ATENÇÃO

14

2,000

CARINHO

10

2,700

BEM-ESTAR

13

2,462

Gráfico 18: Evocações dos profissionais relativas à palavra-indutora “ACOLHER”
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN. Sotware EVOC 2000

Para o grupo de estudantes, acolher é também, em primeiro lugar, receber;
mas no espaço doméstico (casa), com carinho e hospitalidade. Ao contrário do
grupo anterior, esse grupo apresenta uma relavante quantidade de palavras na 2ª
periferia, no entanto estão mais associadas ao acolhimento não-profissional o que
17

A hospitalidade só foi evocada pelo grupo dos estudantes (nota da autora)
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se percebe pela presença das palavras: atenção, abraço, amor, família, educação e
amizade. Ainda nesse contexto, vale ressatar a presença e o posicionamento da
palavra mãe. O que poderia ser mais ancentral e doméstico que o acolhimento
materno?
Tentando entender melhor o contexto da palavra e o seu importante
posicionamento, recorremos à psicologia, em especial, à parte que trata dos
arquétipos18 maternos e paternos:
Os arquétipos da Grande Mãe e do Pai são os dois arquétipos básicos da
psique. Eles têm um poder psicológico tão grande que a dominância de um
tende a desequilibrar o self individual ou cultural às expensas das
características do outro. O dinamismo matriarcal (arquétipo da Grande Mãe)
é regido pelo princípio do prazer, da sensualidade e da fertilidade. Por isso,
nas culturas, ele é geralmente representado pelas deusas e deuses das
forças da natureza. Por outro lado, o dinamismo patriarcal (arquétipo do Pai)
é regido pelo princípio da ordem, do dever, e do desafio das tarefas. O
poder com o qual se impõe divide a vida em polaridades altamente
desiguais e exclusivamente opostas, como bom e mau, certo e errado, justo
e injusto, forte e fraco, bonito e feio, sucesso e fracasso (KRAMER;
SPRENGER, 1991, p. 24).

Em relação ao contexto geral, merece um breve comentário a relevante
evocação da palavra receber. O ato de receber suscita aceitação; receber o
estranho que chega significa dizer que o aceitamos como se apresenta. Isso traz à
tona o ancestral costume da época do Império Romano: primeiro acolher o
estrangeiro, oferecer-lhe comida, lavar-lhe os pés e, só então, perguntar-lhe quem é.
A diferença básica do universo semântico dos sujeitos parece não estar apenas no
léxico de ambos os grupos; mas, principalmente, na ordem de relevância, por eles
atribuída, às palavras.
É digno de nota o fato da não aparecer em nenhum dos quatro quadrantes,
das três últimas figuras, palavras ligadas à remuneração, emprego, recompensa,
gorjeta, salário, ou mesmo palavras de cunho negativo como desconfiança, medo,
roubo, violência.

18

O psiquiatra Carl Gustav Jung (1875-1961) é a pessoa talvez mais lembrada pelas idéias a respeito
do inconsciente coletivo e pela crença que aquelas experiências ancestrais estavam registradas no
cérebro como arquétipos. (nota da autora)
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Seríamos, ainda, tão ingênuos assim? Seria essa suposta ingenuidade a
condição ainda presente em nosso modus vivendi e que é, comumente, confundida
com hospitalidade?
Para Camargo (2009), essa constatação poderia ser um sinal da nossa
ruralidade:
[...] não somos naturalmente hospitaleiros. Talvez, nossa herança rural e
tradicional ainda seja muito forte. É por isso que o filósofo espanhol Julián Marias
lembrou, em uma entrevista, que há mais alegria no Mercado de Olinda do que em
toda a Suíça. Ou que o consultor italiano Domenico de Masi, que tanto sucesso fez
entre nós, lembrava que no Brasil se dá mais gargalhada em um dia do que na
Itália em uma semana e na Suécia em um mês. Em vista dessa herança rural
ainda recente, talvez ainda tenhamos mais gosto por ver novos tipos físicos, quem
sabe vestindo roupas estranhas, sempre falando línguas estranhas que não
entendemos, mas gostamos de ouvir. Talvez gostemos mais de gente do que os
franceses, ingleses, americanos, estes mais acostumados à experiência da cidade
moderna em que os indivíduos vivem sufocados pela promiscuidade humana.
(CAMARGO, 2009)

As evocações frequentes e prioritárias de palavras como: bondade, carinho
solidariedade, abraço, amor, amigo, mãe, família, educação (no sentido de bons
modos) e amizade, por exemplo, parecem corroborar com as análises de Camargo

3.2.2 A palavra-indutora “Alimentar”

O alimento tem pelo menos duas dimensões: a tangível e a intangível. O ato
de comer, da mesma forma, tanto pode ser um ato movido pela necessidade
fisiológica do corpo, como um ato social, culturalmente construído. O romance Em
busca do tempo perdido - No caminho de Swann, de Marcel Proust (1981), refere-se
ao alimento (as madeleines19) como um portador de signos, lembranças e conexões:
19

Madeleines: são bolinhos doces assados no forno, com a superfície estriada e o formato de concha
de vieira, à base de farinha de trigo, manteiga, ovos e açúcar, aromatizados com casca de limão ou
água de flor de laranjeira, típica da cidade de Commercy, situada na região da Lorena, nordeste da
França. Já se atribuiu a invenção das madeleines a vários personagens da histórida da gastronomia
como Jean Avice, Antonin Carême (seu dileto aluno); e também a uma mulher chamada Madeleine,
que a usaria para alimentar os peregrinos do Caminho de Santiago, cujo símbolo é, justamente, uma
concha de vieira. Hoje, porém, ninguém duvida que as madeleines surgiram para deliciar Stanislas
Leszczynski, soberano deposto da Polônia, a quem o genro Luís XV, rei da França, tentou fazer
esquecer a perda do trono concedendo-lhe o ducado da Lorena. Em 1755, uma jovem empregada
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Muitos anos fazia que, de Combray, tudo quanto não fosse o teatro e o
drama do meu deitar não mais existia para mim, quando por um dia de
inverno, ao voltar para casa, vendo minha mãe que eu tinha frio, ofereceume chá, coisa que era contra meus hábitos. A princípio recusei, mas, não
sei porque, terminei aceitando. Ela mandou buscar um desses bolinhos
pequenos e cheios chamados madeleines e que parecem moldados na
valva estriada da concha de São Tiago. Em breve, maquinalmente,
acabrunhado com aquele triste dia, e a perspectiva de mais um dia tão
sombrio como o primeiro, levei aos lábios uma colherada de chá onde
deixara amolecer um pedaço de madeleine. Mas no instante em que aquele
gole, de envolta com as migalhas do bolo, tocou o meu paladar, estremeci,
atento ao que se passava de extraordinário em mim. Invadira-me um prazer
delicioso, isolado, sem noção da sua causa. Esse prazer logo me tornara
indiferentes as vissitudes da vida, inofensivos os seus desastres, ilusória
sua brevidade, tal como o faz o amor, enchendo-me de uma preciosa
essência: ou antes, essa essência não estava em mim; era eu mesmo.
Cessava de me sentir medíocre, contingente, mortal. De onde me teria
vindo aquela poderosa alegria? Senti que estava ligada ao gosto do chá e
do bolo, mas que o ultrapassava infinitamente e não devia ser da mesma
natureza. De onde vinha? Que significava? Onde apreendê-la? Bebo um
segundo gole em que não encontro nada de mais que no primeiro, um
terceiro que me traz um pouco menos que o segundo. É tempo de parar,
parece que está diminuindo a virtude da bebida. (PROUST, 1913/1992, p.
57-58)

Mais recentemente, os compositores Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e
Sérgio Brito (componentes da banda Titãs20) apresentam o alimento como parte de
muitos outros desejos e necessidades das pessoas. Essa música, ainda hoje, tem o
seu sucesso atribuído à força simbólica de sua letra:
Bebida é água.
Comida é pasto.
Você tem sede de que?
Você tem fome de que?
A gente não quer só comida,
A gente quer comida, diversão e arte.
A gente não quer só comida,
A gente quer saída para qualquer parte.
A gente não quer só comida,
A gente quer bebida, diversão, balé.

preparou a receita da avó para um banquete em homenagem a Stanislas. O ex-rei, então duque de
Lorena, adorou a novidade e quis conhecer a autora, perguntando-lhe o nome, onde nascera e como
se chamava a invenção. Ela disse chamar-se Madeleine Paulmier e revelou ter nascido em
Commercy. Como o bolinho não possuía nome, Stanislas o batizou: “Vai se chamar madeleine de
Commercy”. Disponível em: <http://deagatti.blogspot.com>. Acesso em: 14 ago. 2009.
20
Titãs é uma banda de rock brasileira formada em São Paulo, na década de 1980. Ativa há mais de
25 anos, tornou-se uma das quatro maiores bandas do Rock, ao lado de Legião Urbana, Os
Paralamas do Sucesso e Barão Vermelho. Algumas de suas músicas de maior sucesso são: Sonífera
Ilha, Flores, Polícia, Comida, Televisão, Marvin, Epitáfio e Diversão.
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A gente não quer só comida,
A gente quer a vida como a vida quer.
A gente não quer só comer,
A gente quer comer e quer fazer amor.
A gente não quer só comer,
A gente quer prazer pra aliviar a dor.
A gente não quer só dinheiro,
A gente quer dinheiro e felicidade.
A gente não quer só dinheiro,
A gente quer inteiro e não pela metade.
(Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio Brito)

O quadrante das principais evocações dessa palavra-indutora apresenta um
conjunto formado por 33 palavras, ou seja, um conjunto que representa 1,71% de
um universo de 1920 palavras (ver figura 19).
Num primeiro olhar, percebemos que as palavras comer, comida e fome;
estão presentes nos quadrantes esquerdos superiores (Figuras 19, 20 e 21). Essa
constatação remeteu-nos à reflexão de que a palavra-indutora alimentar deveria ter
sido colocada, nessa pesquisa, como “alimentar alguém”. Da forma como
procedemos, percebemos que essa palavra-indutora não remeteu os sujeitos ao ato
de alimentar o outro, e sim à sua própria alimentação. Mas, assim mesmo,
mantivemos as análises das evocações, pela relevância das informações inseridas
nesse contexto.

Juliana Vieira de Almeida
Uma odisséia em busca de Héstia:
do turismo à hospitalidade pelos caminhos das representações sociais

110

_____________________________________________________________________

Cas ou la Fréquence >= 31 et le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence >= 31 et le Rang Moyen >= 2,5

Le Fréquence minimale des mots est 11

Le Fréquence minimale des mots est 11

COMER

86

1,581

NECESSIDADE

34

2,559

COMIDA

170

1,706

PRATO

50

2,640

FOME

125

2,024

FEIJÃO

32

2,719

RESTAURANTE

35

2,257

PRAZER

41

2,829

SATISFAÇÃO

42

2,310

SAÚDE

48

2,313

Cas ou la Fréquence < 31 et le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence < 31 et le Rang Moyen >= 2,5

Le Fréquence minimale des mots est 11

Le Fréquence minimale des mots est 11

NUTRIR

15

1,600

QUALIDADE

14

2,000

ARROZ

20

2,600

SATISFAZER

29

2,103

ENERGIA

13

2,692

SACIAR

22

2,227

HIGIENE

18

2,722

VIDA

17

2,235

CHOCOLATE

11

2,727

ALMOÇO

17

2,294

MÃE

11

2,727

SAUDÁVEL

16

2,375

CARNE

17

2,765

SUCO

13

2,385

TALHER

14

2,929

GOSTOSO

15

2,400

COLHER

13

3,000

NUTRIÇÃO

15

2,400

COZINHA

16

3,000

JANTAR

14

2,429

MESA

17

3,235

SABOR

30

2,467

GARFO

11

3,273

Gráfico 19: Evocações de estudantes e profissionais relativas à palavra-indutora “ALIMENTAR”
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN. Sotware EVOC 2000

A análise comparativa entre o grupo de estudantes e o grupo de profissinais,
mostra que ambos os grupos concordam que alimentar é comer, matanto a fome
com a comida. Como gêneros alimentícios evocados destacam-se: o feijão, o arroz,
a carne e o chocolate. Entre as refeições evocadas, destaca-se a ausência do café
da manhã. Como utensílios evocados destacam-se: o prato (em posição,
notadamente, mais relevante), a colher, a mesa e o garfo.
O gráfico 19 revela, ainda, que há uma grande quantidade de palavras
relacionadas à saúde, nutrição e satisfação. Vale resaltar, ainda, a presença da
palavra mãe.
Quando analisados, separadamente, o conjunto de evocações dos dois
grupos apresentam contextos diferentes. Assim como ocorreu com a palavra-

Juliana Vieira de Almeida
Uma odisséia em busca de Héstia:
do turismo à hospitalidade pelos caminhos das representações sociais

111

_____________________________________________________________________
indutora anterior, a figura das evocações dos profissionais não contém palavras na
2ª periferia, além de apresentar, também, um léxico menor.
Dos gráficos 20 e 21, a seguir, destacamos que a palavra higiene está
presente, apenas, nas evocações dos profissionais, ou seja, o grupo (maior) de
estudantes não evocou essa palavra, que é fundamental em qualquer contexto de
alimentação.

Cas ou la Fréquence >= 28 et le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence >= 28 et le Rang Moyen >= 2,5

Le Fréquence minimale des mots est 9

Le Fréquence minimale des mots est 9

COMER

72

1,569

COMIDA

140

1,679

FOME

110

2,091

PRATO

44

2,591

SATISFAÇÃO

30

2,267

FEIJÃO

31

2,774

RESTAURANTE

30

2,300

PRAZER

33

2,939

SAÚDE

39

2,385

NECESSIDADE

31

2,484

Cas ou la Fréquence < 28 et le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence < 28 et le Rang Moyen >= 2,5

Le Fréquence minimale des mots est 9

Le Fréquence minimale des mots est 9

SAUDÁVEL

12

2,500

NUTRIR

12

1,750

JANTAR

11

2,545

SATISFAZER

19

2,053

ARROZ

19

2,579

VIDA

13

2,077

CARNE

13

2,769

NUTRIÇÃO

12

2,083

TALHER

9

2,778

SACIAR

16

2,188

ENERGIA

11

2,818

SUCO

9

2,333

GOSTOSO

11

2,818

ALMOÇO

16

2,375

COLHER

12

3,083

FARTURA

9

2,444

COZINHA

13

3,154

SABOR

18

2,444

MESA

12

3,167

DESEJO

10

3,200

GARFO

10

3,300

Gráfico 20: Evocações dos estudantes relativas à palavra-indutora “ALIMENTAR”
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN. Sotware EVOC 2000
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Cas ou la Fréquence >= 13 et le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence >= 13 et le Rang Moyen >= 2,5

Le Fréquence minimale des mots est 7

Le Fréquence minimale des mots est 7

COMER

14

1,643

COMIDA

30

1,833

FOME

15

1,533

Cas ou la Fréquence < 13 et le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence < 13 et le Rang Moyen >= 2,5

Le Fréquence minimale des mots est 7

Le Fréquence minimale des mots est 7

PRAZER

8

2,375

HIGIENE

11

2,545

SATISFAZER

10

2,200

SABOR

12

2,500

SATISFAÇÃO

12

2,417

SOBREMESA

7

3,000

SAÚDE

9

2,000

Gráfico 21: Evocações dos profissionais relativas à palavra-indutora “ALIMENTAR”
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN. Sotware EVOC 2000

Diante desse contexto, vale ressaltar o pensamento de Boff (2006) sobre a
comensalidade:
Já se disse que comer é a alma de uma cultura. Conhecer o que se come,
quando, como e com quem se come é uma forma de penetrar no âmago de
uma sociedade. Comer é uma forma de comunhão com as pessoas, com a
Terra e o universo. Por isso o comer é cercado de ritos e símbolos.
Especialmente vale para a comensalidade, pois ela expressa a
sociabilidade que é característica da espécie humana. A comensalidade
está vinculada essencialmente à hospitalidade. Não se acolhe alguém como
hóspede sem convidá-lo à mesa e fazê-lo comensal. Sabe-se, por exemplo,
que nas tribos célticas, em tempos antigos, ao se oferecer hospitalidade,
oferecia-se comida e bebida aos estrangeiros antes mesmo de se lhes
perguntar de vinham e por que estavam aí. Realizavam o sentido profundo
da hospitalidade e da comensalidade, que é seu caráter aberto e
incondicional (BOFF, 2006. p. 60).

A importância do alimento para a hospitalidade é basilar; pode-se dizer que
as ações relativas ao abrigo, ao deslocamento e à alimentação são os aspectos
fundantes do que entendemos hoje por hospitalidade. Aguilera (apud CASTELLI,
2006, p.9) argumenta que a nossa trajetória pelo tempo, enquanto seres humanos, é
marcada por nossa luta contra a fome: “a fome já se encontra na atividade dos
primeiros hominídeos e tem continuado sob diversas formas até os nossos dias;
produz-se num encadeamento vertical, e que surge no fundo como motor de
atividade”.
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Para Franco (2001)
A tendência humana de compartilhar alimento, idéia básica da
hospitalidade, teria se originado quando o homem desenvolveu a
capacidade de matar grandes presas. Esse tipo de caça muitas vezes o
forçava à associação. Desconhecendo ainda outros métodos de
conservação, além da cocção, via-se obrigado a consumir a caça com certa
rapidez. Isso o induzia a dividir com outros caçadores e famílias o produto
de seu trabalho e, evidentemente, esperar gestos recíprocos. Teria nascido,
assim, a hospitalidade à mesa (FRANCO apud CASTELLI, 2006, p.11).

Acreditamos, ainda, ser relevante comentar a presença das palavras arroz,
feijão e carne. A sua presença no quadrante das evocações é uma evidêncida de os
sujeitos remeteram-se à sua alimentação e não à alimentação dos turistas; pois, não
é preciso muito esforço para compreender que esses gêneros alimentícios não são
os mais demandados na maioria dos restaurantes frequentados pelos turistas em
nossa cidade.
Entretanto, o que essas mesmas evocações revelam são os hábitos
alimentares desses dois grupos. Bourdieu (1983), autor do conceito de habitus21,
contribui enormente para o entendimento das práticas nas representações sociais;
para ele o habitus funciona como elemento estruturado e estruturante, e é
fortemente marcado pelas primeiras experiências da nossa infância (geralmente,
aquelas que acontecem no interior dos núcleos familiares). Essas estruturas
fundantes irão alicerçar e nortear o princípio da percepção e da apreciação de toda a
vida ulterior. Nossas preferências, preconceitos, conflitos, valores morais, entre
outros, serão balizados, estruturados e externados segundo as vivências
constituintes do habitus, que pode ser, ainda, definido como a matriz das nossas
expectativas, percepções, ações e apreciações. É a semente estruturante das
práticas e das representações.
Não houve, nos quadrantes de ambos os grupos, evocações relacionadas a
equipamentos da cozinha22, nem mesmo os mais básicos como: geladeira,

21

O habitus é uma noção filosófica antiga nascida no pensamento aristotélico e na Escolástica
medieval. Foi recuperada, trabalhada e (re) introduzida no vocabulário das ciências sociais por Pierre
Bordieu na década de 60, do Século XX. (nota da autora)
22
Nossa pesquisa entrevistou cerca de 30 profissionais que atuam como cozinheiros, maitres e
garçons.
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liquidificador, microondas, panelas; muito menos, palavras ligadas à salário,
pagamento e dinheiro.
3.2.3 A palavra-indutora “Entreter”

O quadrante das principais evocações dessa palavra-indutora apresenta um
conjunto formado por 32 palavras, ou seja, um conjunto que representa 1,66% de
um universo de 1920 palavras (ver gráfico 22).
Igualmente como ocorreu com a palavra-indutora alimentar, deveríamos ter
utilizado a pequisa com a expressão “entreter alguém”. As figuras, a seguir, mostram
que os sujeitos não se remeteram ao entretenimento do outro, e sim ao seu próprio
entretenimento. Ainda assim, mantivemos as análises das evocações.

Cas ou la Fréquence >= 37 et le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence >= 37 et le Rang Moyen >= 2,5

Le Fréquence minimale des mots est 12

Le Fréquence minimale des mots est 12

LAZER

131

1,718

PRAIA

45

2,622

DIVERSÃO

121

1,802

MÚSICA

38

2,684

DIVERTIR

72

1,833

AMIGOS

44

2,727

BRINCAR

70

2,129

FESTA

63

2,222

PASSEIO

43

2,326

ALEGRIA

108

2,380

CINEMA

51

2,412

Cas ou la Fréquence < 37 et le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence < 37 et le Rang Moyen >= 2,5

Le Fréquence minimale des mots est 12

Le Fréquence minimale des mots est 12

DISTRAIR

15

1,867

PASSEAR

13

2,538

PISCINA

18

1,889

FELICIDADE

33

2,606

ANIMAR

18

1,944

SORRIR

24

2,625

ATENÇÃO

12

2,000

TELEVISÃO

26

2,692

DISTRAÇÃO

19

2,211

BRINCADEIRA

18

2,722

TEMPO

13

2,308

CONVERSAR

16

2,750

FUTEBOL

15

2,333

DANÇA

13

2,769

DANÇAR

19

2,368

SORRISO

20

2,800

ANIMAÇÃO

15

2,467

PRAZER

26

2,808

JOGOS

29

2,828

AMIZADE

12

2,917

FAMÍLIA

12

3,417

Gráfico 22: Evocações de estudantes e profissionais relativas à palavra-indutora “ENTRETER”
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN. Sotware EVOC 2000
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A análise comparativa, entre o grupo de estudantes e o grupo de
profissionais, mostra que ambos concordam que entreter é: lazer, diversão, divertir,
brincar, festa, passeio, alegria e cinema; todas essas palavras encontram-se nos
quadrantes superiores esquerdos dos dois grupos, sendo a única diferença o fato de
que o grupo dos profissionais inclui a palavra praia nesse quadrante; enquanto que o
outro a posiciona no seu oposto, ou seja, na 2ª periferia (gráficos 22, 23 e 24)
As palavras evocadas para entretenimento, em ambos os grupos, nos
permite supor que o conceito de entretenimento, assim como o de lazer, não é muito
claro à nossa população de sujeitos. De todas as quatro palavras-indutoras, essa foi
a que mais suscitou dificuldade (para ambos os grupos), muitos não entendiam o
que a palavra significava, ao ponto de precisarmos explicar o seu significado, o que
não é recomendável na aplicação da metodologia . O gráfico 22 reforça essa
constatação, pois, do conjunto das palavras evocadas pelos dois grupos é notória a
ênfase na palavra lazer, ou seja, entretenimento é lazer (131 evocações) e lazer é
divertir, diversão, distração, alegria. Ou seja, há uma ênfase no estado de espírito
proporcionado pelas atividades de lazer, sem – no entanto, uma noção clara de
quais atividades poderiam proporcioná-lo.
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Cas ou la Fréquence >= 38 et le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence >= 38 et le Rang Moyen >= 2,5

Le Fréquence minimale des mots est 12

Le Fréquence minimale des mots est 12

LAZER

115

1,713

DIVERTIR

59

1,746

DIVERSÃO

103

1,748

BRINCAR

59

2,220

FESTA

49

2,286

ALEGRIA

88

2,398

CINEMA

40

2,400

Cas ou la Fréquence < 38 et le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence < 38 et le Rang Moyen >= 2,5

Le Fréquence minimale des mots est 12

Le Fréquence minimale des mots est 12

FELICIDADE

27

2,556

MÚSICA

25

2,560

PISCINA

16

1,875

TELEVISÃO

22

2,591

ANIMAR

12

1,917

PASSEIO

29

2,621

DISTRAÇÃO

16

2,250

PRAIA

32

2,750

FUTEBOL

12

2,333

SORRISO

17

2,765

BRINCADEIRA

14

2,786

SORRIR

20

2,800

JOGOS

22

2,864

PRAZER

21

2,952

AMIGOS

35

2,971

Gráfico 23 Evocações dos estudantes relativas à palavra-indutora “ENTRETER”
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN. Sotware EVOC 2000

Um dado que chama a nossa atenção é o fato do grupo dos estudantes, que
residem em em uma cidade com 360 quilômetros de litoral aliado a uma grande
quantidade de dias ensolarados, colocar a piscina em notável vantagem frente à
praia, como evocação de entretenimento.
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Cas ou la Fréquence >= 11 et le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence >= 11 et le Rang Moyen >= 2,5

Le Fréquence minimale des mots est 6

Le Fréquence minimale des mots est 6

BRINCAR

11

1,636

PASSEIO

14

1,714

LAZER

16

1,750

FESTA

14

2,000

DIVERSÃO

18

2,111

DIVERTIR

13

2,231

ALEGRIA

20

2,300

PRAIA

13

2,308

CINEMA

11

2,455

MÚSICA

13

2,923

Cas ou la Fréquence < 11 et le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence < 11 et le Rang Moyen >= 2,5

Le Fréquence minimale des mots est 6

Le Fréquence minimale des mots est 6

AMIGOS

9

1,778

JOGOS

7

2,714

DANÇAR

8

1,875

PASSEAR

8

2,750

ANIMAR

6

2,000

FELICIDADE

6

2,833

CONVERSAR

7

2,857

FILME

7

3,143

Gráfico 24: Evocações dos profissionais relativas à palavra-indutora “ENTRETER”
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN. Sotware EVOC 2000

Com o propósito de discutir (dentro do contexto histórico brasileiro) os
argumentos, favoráveis e contrários, ao lazer nas classes menos favorecidas,
Camargo (2003) analisa o tema, o qual ainda merece – segundo o autor - muito
amadurecimento em nossa sociedade, sobretudo, na área de turismo e
hospitalidade:
De um lado, a favor do tema, devem ser lembrados o SESC e alguns
setores públicos minoritários, sobretudo de urbanistas, que não se
conformavam com a degradação dos espaços urbanos e com a morte do
centro histórico. Havia, também, os professores de educação física e os
recreadores escolares, que se sentiam marginalizados em face da tônica
dominante na escola. De outro, contrários, havia os empresários, os ´donos´
do trabalho, em parceria inusitada com a sociologia estabelecida, sobretudo
da USP e da PUC, sem deixar de mencionar a parcela majoritária dos
assistentes sociais e outros profissionais que se dedicavam ao cuidado das
populações carentes. Quais são os argumentos, favoráveis e contrários? Os
argumentos favoráveis eram bastante tímidos, até mesmo diante dos
argumentos exibidos cem anos antes por Lafargue [...] Como viver apenas
de trabalho? Como descansar, se não há lazer? Como lidar com
populações carentes, a não ser através de atividades lúdicas? Já os
argumentos contrários, não eram nada tímidos. Refugiavam-se, às vezes, à
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sombra de bandeiras inatacáveis na época. Era o caso da primeira objeção,
que afrontava o tema do lazer como desviacionista dos graves problemas
da nossa sociedade de então, como a tortura de opositores ao regime, a
fome, o desemprego, etc. Era um argumento difícil de refutar. [...] O
segundo argumento contrário era parecido, mas pretendia-se empírico. As
pessoas têm outras preocupações mais importantes do que o lazer, dizia-se
então. A favor desse argumento, havia uma teoria e uma pesquisa recente.
A teoria era a das necessidades básicas de Maslow. [...] Curiosamente os
que recorriam a essa teoria sempre concluíam que o lazer não fazia parte
das necessidades básicas e sim das supérfluas. A terceira objeção era mais
sutil e dizia respeito à chamada “cultura da pobreza”. Baseada em pesquisa
do antropólogo americano Oscar Lewis junto a uma família de favelados da
cidade do México, publicada no livro “Os filhos de Sanchez”, a noção de
cultura da pobreza descrevia uma síndrome que associava, em populações
pobres, baixa capacidade de iniciativa e auto-estima a conformismo e
descrença na existência. A pobreza, mais do que carência de bens
materiais seria o caldo e o fermento dessa cultura. De que adiantava falar
em lazer para populações que mostravam pouca disposição até mesmo
para se divertir? O lazer combina com uma cultura da pobreza?
(CAMARGO, 2003, p.23).

Para Dumazedier (1976, p. 34) o lazer é entendido como:
um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre
vontade, seja para repousar, seja divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou
ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua
participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se
ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais.

Duas constatações devem, ainda, ser evidenciadas do conjunto das
evocaõçes dos nossos sujeitos: a ausência de evocações ligadas à arte, cultura,
teatro, leitura, turismo, museu, entre outras; e a forte evocação da televisão, do
cinema, do futebol, dos jogos e dos amigos. Esse contexto nos leva a inferir que as
evocações de entretenimento (assim como as relacionadas ao acolhimento e à
alimentação) remetem-se mais ao contexto doméstico do que ao contexto
profissional onde esses sujeitos estão inseridos ou em vias de inserção (no caso dos
estudantes).

3.2.4 A palavra-indutora “Hospedar”

O quadrante das principais evocações dessa palavra-indutora apresenta um
conjunto formado por 35 palavras, ou seja, um conjunto que representa 1,82% de
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um universo de 1920 palavras (ver gráfico 25). As evocações relativas à palvra
Hospedar reúnem, praticamente, todas as evocações anteriores. Essa constatação
nos permite confirmar as categorias criadas por Camargo (2004) para os tempos
sociais da hospitalidade.
Os gráficos 25, 26 e 27 revelam que ambos os grupos consideram que
hospedar é acolher, colocando na cama, com corforto. As palavras acolher, cama e
conforto; posicionam-se, sempre, nos quadrantes superiores esquerdos; sejam os
sujeitos considerados como um único grupo ou analisados separadamente.
Os mesmos gráficos revelam, ainda, que não há elementos na 1ª periferia, o
que nos remete à várias indagações, sobretudo, pelo fato da palavra-indutora
hospedar possuir um forte entendimento de senso comum.
Mesmo sendo, das palavras-indutoras, a que mais poderia conduzir ao
contexto da hospitalidade comercial, sobretudo, pela sua proximidade semântica
com hospedagem, hotelaria e hospede; o grupo dos estudantes evocou – ainda
assim, palavras relativas ao contexto doméstico. O grupo dos profissionais, por sua
vez, demonstrou um léxico bem menor, mas muito focado nos principais elementos
da hospitalidade comercial. Uma prova disso é o fato da presença e posicionamento
da palavra casa, que é relevante para o grupo de estudantes, ao contrário do grupo
de profissionais. Essa constatação nos permite supor que o grupo de estudantes,
mesmo em face de seus estudos na área relaciona a palavra-indutora hospedar ao
contexto da hospitalidade doméstica.
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Cas ou la Fréquence >= 32 et le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence >= 32 et le Rang Moyen >= 2,5

Le Fréquence minimale des mots est 11

Le Fréquence minimale des mots est 11

ACOLHER

180

1,767

CAMA

91

2,011

HOTEL

110

2,045

RECEBER

80

2,125

CONFORTO

95

2,137

QUARTO

42

2,262

CASA

40

2,450

Cas ou la Fréquence < 32 et le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence < 32 et le Rang Moyen >= 2,5

Le Fréquence minimale des mots est 11

Le Fréquence minimale des mots est 11

CARINHO

27

2,519

1,429

DESCANSO

19

2,526

2,077

ACOMODAR

21

2,571

2,182

EDUCAÇÃO

18

2,667

2,267

RECEPÇÃO

22

2,727

2,296

PESSOAS

20

2,750

14

2,357

COMIDA

28

2,821

ENTRETER

13

2,385

SATISFAÇÃO

12

2,833

TURISMO

14

2,429

LENÇOL

15

2,867

ALIMENTAR

18

2,444

SEGURANÇA

11

2,909

ATENÇÃO

24

2,958

BEM-ESTAR

13

3,000

CUIDAR

16

3,000

AMIZADE

17

3,059

AMIGOS

12

3,083

SERVIR

16

3,125

VIAGEM

18

3,167

LAZER

20

3,200

DIVERSÃO

17

3,471

ABRIGAR
DORMIR
SATISFAZER
LIMPEZA
ACOLHIMENTO
HÓSPEDE

14
26
11
15
27

Gráfico 25: Evocações de estudantes e profissionais relativas à palavra-indutora “HOSPEDAR”
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN. Sotware EVOC 2000
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Cas ou la Fréquence >= 30 et le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence >= 30 et le Rang Moyen >= 2,5

Le Fréquence minimale des mots est 10

Le Fréquence minimale des mots est 10

ACOLHER

145

1,710

CAMA

66

2,030

HOTEL

94

2,053

RECEBER

66

2,091

CONFORTO

66

2,182

CASA

35

2,429

Cas ou la Fréquence < 30 et le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence < 30 et le Rang Moyen >= 2,5

Le Fréquence minimale des mots est 10

Le Fréquence minimale des mots est 10

ABRIGAR

14

1,429

ACOMODAR

14

2,571

DORMIR

24

2,167

PESSOAS

17

2,647

ACOLHIMENTO

20

2,200

EDUCAÇÃO

13

2,692

HOSPITALIDADE

10

2,300

COMIDA

19

2,789

CARINHO

19

2,316

RECEPÇÃO

16

3,000

QUARTO

28

2,393

ATENÇÃO

20

3,050

HÓSPEDE

12

2,417

AMIZADE

13

3,077

TURISMO

14

2,429

SERVIR

14

3,214

ALIMENTAR

13

2,462

CUIDAR

12

3,250

DESCANSO

17

2,471

VIAGEM

16

3,250

DIVERSÃO

15

3,400

Gráfico 26: Evocações de estudantes relativas à palavra-indutora “HOSPEDAR”
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN. Sotware EVOC 2000

Cas ou la Fréquence >= 18 et le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence >= 18 et le Rang Moyen >= 2,5

Le Fréquence minimale des mots est 8

Le Fréquence minimale des mots est 8

CAMA

25

1,960

ACOLHER

35

2,000

CONFORTO

29

2,034

Cas ou la Fréquence < 18 et le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence < 18 et le Rang Moyen >= 2,5

Le Fréquence minimale des mots est 8

Le Fréquence minimale des mots est 8

HOTEL

16

2,000

COMIDA

9

2,889

QUARTO

14

2,000

CARINHO

8

3,000

RECEBER

14

2,286

LAZER

11

3,000

Gráfico 27: Evocações dos profissionais relativas à palavra-indutora “HOSPEDAR”
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora, 2008-Natal/RN. Sotware EVOC 2000

Juliana Vieira de Almeida
Uma odisséia em busca de Héstia:
do turismo à hospitalidade pelos caminhos das representações sociais

122

_____________________________________________________________________
Numa análise comparativa entre os gráficos 16 e 25, a palavra hospitalidade
aparece tanto como evocação de acolhimento, como de hospedagem. Mas, quando
a palavra-indutora é acolher, a palavra hospitalidade aparece 48 vezes; enquanto
que,

quando a palavra-indutora é hospedar, a mesma só parece 10 vezes e,

apenas, através do grupo dos estudantes.
Enriquecendo a discussão, Camargo (2007) afirma que:
Hospitalidade. Efetivamente, no âmbito dos nossos programas acadêmicos
de turismo, até o momento a palavra tem sido usada num sentido próximo
do senso comum. É particularmente interessante notar como, na maior
parte das vezes, os mestrandos ainda recorrem às contribuições dos
dicionários, como que se a maior clareza destes compensasse uma
dificuldade de compreensão da noção científica. Acostumamo-nos por
tempo demais a utilizá-la banalmente a ponto de o seu poder heurístico nos
ser de difícil apreensão. Não obstante a razoável divulgação da noção
substantiva de hospitalidade, o termo parece estar sendo usado apenas
como sinônimo ou até como adjetivo de turismo e hotelaria. Dito de outra
forma, talvez exagerada, tem sido utilizada um tanto quanto em vão, apenas
permitindo aos iniciantes adicionar algumas linhas ou páginas sobre um
novo tópico, que tem um nome tão agradável! (CAMARGO, 2007, p. 34)

Ainda nesse sentido, merece comentar que a palavra turismo surgiu,
timidamente, como evocação da palavra-indutora Hospedar e, mesmo assim,
apenas no grupo dos estudantes, sem nenhuma evocação no grupo dos
profissionais. Sobre o assunto o autor considera que:
a própria palavra turismo é um tanto desprezada por ser demasiadamente
associada a negócio. Hotelaria, pelo fato de ser efetivamente um negócio.
Eventos? Também um negócio do campo do turismo e da hotelaria. Já
hospitalidade [...] quem pode ser contra? Seria como se alguém pudesse
ser contra [...] e aqui se desvela a base afetiva do termo: ser contra
hospitalidade seria negar o contato humano, negar o âmago do atributo
social do ser humano! A simpatia se mantém mesmo quando o termo soa
pretensioso ou tem finalidade mercadológica! Todas as cidades, regiões e
países que se querem anfitriões de visitantes turistas afirmam-se, sem
escrúpulo, hospitaleiras! “Venham conhecer a hospitalidade de nosso povo!”
repete-se à exaustão. Igualmente, todos os resorts e hotéis de lazer se
querem hospitaleiros. E mesmo assim não se consegue ser alérgico ao
termo! (CAMARGO, 2007, p. 34).

Os quadrantes dos três últimos gráficos, assim como ocorreu com os
anteriores, não apresenta evocações ligadas ao pagamento, ao dinheiro, nem ao
trabalho. A ausência dessas palavras, sobretudo no contexto dessa última palavraindutora é um indicativo de que a relação hospedagem e negócio ainda não é clara,
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tanto para os profissionais quanto para os estudantes. Será que o dinheiro é a parte
menos visível do contexto geral? Não obstante, poderíamos, ainda, inferir que
ambos os grupos, com destaque para o grupo de estudantes, não percebem uma
relação (ainda que pequena) entre hospitalidade e turismo
Suspeitamos, ainda, que as evocações do gráfico 26 estejam mais
fortemente associadas às representações de quem é usuário da hospedagem do
que de quem é prestador desses serviços, observemos, por exemplo, o
posicionamento da palavra carinho nos gráficos 26 e 27. Nesse sentido, Camargo
(2007) esclarece que:
A hospitalidade urbana divide-se entre uma gratuita e uma paga, afirmamos
uma segunda diferença importante, que é a hospitalidade enquanto dádiva
e a hospitalidade enquanto negócio. A hospitalidade urbana consiste de
instâncias regidas pela dádiva e pelo negócio. O investimento estético – de
qualquer natureza – em ruas, as praças, os monumentos e a sua infraestrutura de recepção e circulação, é uma manifestação regida pelo sistema
da dádiva. A cidade se faz mais bonita e exibe sua beleza como dádiva aos
que nela moram e aos que a visitam. Hospitalidade é um processo que
envolve pessoas e espaços. A cidade se torna um espaço hospitaleiro para
o ver-e-ser-visto das pessoas. Mas, desde que a hospedagem e
alimentação de hotéis e restaurante impôs-se à das casas e ganhou foro de
distinção maior, a hospitalidade comercial destaca-se como merecedora de
uma análise à parte (grifo nosso). A hospitalidade regida pelo sistema do
negócio é da mesma natureza do que a regida pela dádiva? O que
acontece quando a hospitalidade torna-se negócio? O sistema comercial
anula o sistema da dádiva? [...] Contudo, vale dizer que nem mesmo a
operadora mais predatória do mercado turístico ousaria confessar que está
interessada apenas no negócio. Nem qualquer manual de Administração
ousaria afirmar que, no sistema comercial, as pessoas somente existem
como produtoras, consumidoras e mão-de-obra.[...] Não é por acaso que
expressões como marketing da experiência, fidelização, responsabilidade
social tornam-se expressões correntes no jargão da área (CAMARGO,
2007, p. 36).

Mesmo entre aqueles que ingressam em instituições de ensino superior e
técnico há, ainda, uma grande incerteza e confusão frente à palavra hospitalidade, o
que justificaria, em parte, a dicotomia das evocações nos dois grupos de sujeitos.
No tocante ao grupo de estudantes, é importante enfatizar que ao evocar o
carinho, o aconchego, os amigos, o amor, a família, a solidariedade, entre outras
palavras; nossos estudantes demonstram ter um conhecimento mais ligado ao
senso comum (como qualquer outro sujeito que nunca estudou na área), do que um
conhecimento técnico e específico – como seria o desejado. Já o grupo dos
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profissionais demonstra ter uma maior objetividade nas evocações, mesmo sem o
suporte de uma formação específica.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A hospitalidade é ancestral. Com algum exagero, pode-se dizer que é o
DNA23 do vínculo social, a ponto de a negação completa dos vínculos de
hospitalidade, ser hoje uma característica de sociopatia.

As relações humanas,

efêmeras ou permanentes, são oriundas dos rituais de encontros e despedidas,
ambos, situados em espaço, tempo e circunstâncias que os configuram. Assim como
os encontros, as despedidas fazem parte da vida, tal como as estações do ano. Os
encontros,

ao

nos

conduzirem

à

diversas

situações:

de

descobertas

e

aprendizagens, de novas idéias, pensamentos, ansiedades, erros e acertos; são os
elementos essenciais à vida e, também, à hospitalidade.
Em nosso estudo, partimos do pressuposto de que o encontro entre dois ou
mais sujeitos é, via de regra, mediado e configurado pelo diálogo em que
(consciente ou não) esses mesmo sujeitos revelam suas representações sociais. Em
primeira instância, a palavra é o primeiro elo que os une, porém, não é a única forma
de comunicação. A vida, a história, a cultura e o habitus fazem-se sempre presentes,
quer seja na linguagem falada, quer seja na linguagem corporal, e, até mesmo, na
linguagem escrita.
Realizar um trabalho dessa natureza requer conhecimentos de seus rituais,
entre eles o ritual da despedida. O ritual da despedida, por sua vez, requer,
geralmente, uma breve avaliação de todo o processo. É o que fazemos a seguir.
A primeira avaliação diz respeito às noções de hospitalidade dos sujeitos,
herdadas do berço e da convivência familiar. Pelo exposto, essas, inserem-se num
universo léxico bastante difuso e polissêmico, em que as imagens se repetem a
cada palavra-estímulo ouvida da boca do pesquisador. É como se, mais uma vez, os
sujeitos abdicassem de qualquer perspectiva profissional e voltassem ao universo de
imagens criadas na infância e na adolescência, no contato com parentes, vizinhos e
23

O ácido desoxirribonucleico (ADN, em português: ácido desoxirribonucleico; ou DNA, em inglês:
deoxyribonucleic acid), é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que
coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e alguns vírus. O ADN é
responsável pela transmissão das características hereditárias de cada ser vivo. Disponivel em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico>.
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com as diversas instâncias receptivas da cidade. Este padrão de associações
aponta para uma desprofissionalidade dos sujeitos pesquisados.
Curiosamente, mesmo entre os profissionais, não aparece a palavra gorjeta,
elemento essencial das relações com clientes e, para alguns deles, a parte essencial
de suas remunerações. Tudo se passa como se, para eles, a hospitalidade, nas
suas dimensões (acolher, hospedar, alimentar, entreter) fizesse parte de um registro
ligado às relações humanas e não à gestão profissional. Esta constatação é tão
mais importante na medida em que não apenas a hotelaria moderna, como também
a gestão profissional, em geral, efetuam movimentos importantes no sentido de
integrar as dimensões sociocultural e econômica subjacentes.
Para C.K.Prahalad (1990), por exemplo, a empresa que não tratar cada um
de seus clientes (mesmo que seja um milhão deles) de forma pessoal e adaptada às
suas aspirações pessoais, permitindo que cada um deles crie sua experiência
pessoal, está fora do Século XXI. Ou seja, lá se vão os tempos em que a
administração valorizava o consumo massivo de um mesmo produto. Depois das
teorias ligadas à segmentação de cliente, que já era um esforço no sentido de
adaptar os produtos a grupos de clientes, a palavra de ordem é tratar cada um
individualmente. A hospitalidade que tinha sido excluída das preocupações dos
primeiros teóricos da gestão como Taylor e sua linha de montagem, volta hoje com
toda a força.
A hospitalidade que dedicamos aos nossos convidados domésticos já é,
como todo ritual, uma encenação. A que dedicamos a desconhecidos, ainda mais
movidos pela necessidade profissional, é, assim, uma encenação de uma
encenação. Refletir sobre isso é essencial a menos que queiramos simplesmente
repetir o ritual hawaiano dos “aloha” e passsemos a também encher nossos
visitantes de coroas de flores.

A encenação profissional da hospitalidade exige

que a aproximação se guie pelo interesse do nosso hóspede; que pode tanto
apreciar as recepções ruidosas, como ser alguém que prefere gestos discretos.
A segunda avaliação diz respeito à educação profissional para a
hospitalidade. A empiria da pesquisa revela que há, ainda, enormes avanços a
serem feitos se quisermos que o profissional do receptivo turístico, mais do que um
seguidor de protocolos, seja alguém capacitado para a correta encenação da
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hospitalidade. Nesse sentido, urge a necessidade de uma reforma estrutural nas
matrizes curriculares dos cursos ligados à área, tanto no nível básico, como no nível
superior, colocando em evidência, portanto, as reais condições dos docentes em
desenvolver, nesses profissionais, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes
requeridas pelo setor. Esta é a implicação desse estudo para a prática formativa.
A educação para a sensibilidade requerida para a hospitalidade exige,
portanto, uma nova proposta para o atual currículo, com a introdução de disciplinas
ligadas à cultura científica e de humanidades, assim como à comunicação
interpessoal, verbal e não-verbal, hoje ausentes. Exige, ainda, que os laboratórios,
mais do que ensinar a posição correta de pratos, copos e talheres, por exemplo,
resgatem a riqueza socioantropológica da comensalidade.
A terceira avaliação, refere-se aos elementos e à estrutura de RS de
Hospitalidade exibidos pelos doze gráficos. Inicialmente, a quantidade de palavras
evocadas nos leva a constatar que o léxico do grupo de estudantes é mais amplo
que o léxico do grupo de profissionais.
Quantidade

Variedade

Exemplos
Estudantes

Profissionais

Estudantes

Profissionais

Acolher

809

124

29

09

Alimentar

826

129

31

10

Entreter

823

204

22

18

Hospedar

812

162

27

09

Quadro 5: Demonstrativo de quantidade e variedade de evocações
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora (2009)

A relevante diferença entre os dois grupos, atesta que o campo semântico
dos estudantes é mais disperso que do grupo dos profissionais, sugerindo que as
representações sociais desses últimos estão mais elaboradas e mais consolidadas.
Isto é: o objeto social “hospitalidade” está em um nível mais elevado de objetivação
entre os profissionais, do que entre os estudantes.
Em seguida, vale ressaltar a variedade (dispersão) das evocações. Exceto
pelas evocações para a palavra-indutora entreter, o conjunto das evocações de
ambos os grupos revela que os estudantes são triplamente mais dispersos que os
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profissionais. Observa-se ainda que o quantitativo das frequências mínimas e
intermediárias aponta para uma especificidade entre elas (Figura 11). Ou seja, tal
como as pistas oferecidas pela quantidade e variedade das evocações, as
frequências

mínimas

e

intermediárias

do

conjunto

das

palavras-indutoras

demonstram que, embora as diferenças entre elas não seja grande; as palavrasindutoras entreter e alimentar exibem frequências triplamente maiores do que as
palavras-indutoras acolher e hospedar.
Palavra

Frequencia

Frequencia

Percentual de

Frequencia

Frequencia

Percentual de

Indutora

Intermediária

Mínima

Diferença

Intermediária

Mínima

Diferença

Acolher

28

12

2,3%

15

10

1,5%

Alimentar

28

09

3,1%

13

07

1,8%

Entreter

38

12

3.1%

11

06

1,8%

Hospedar

30

10

3,0%

18

08

2,21%

Estudantes

Profissionais

Gráfico 29: Diferenças entre frequências dos 2 grupos de sujeitos
Fonte: Dados primários da pesquisa da autora (2009)

A principal consideração a ser feita sobre os resultados é, pois, que a
hospitalidade como comércio não se encaixa nas representações dos nossos
entrevistados. A hospitalidade, pois, suscita registros ligados às relações humanas e
não ao sistema de troca comercial afirmado pela profissionalidade. Partindo da
premissa de que a linguagem põe e supõe o outro, vimo-nos (ao longo dessa
pesquisa) não apenas como pesquisadora, mas também como anfitriã dessas novas
descobertas.
Ao acolher as falas dos sujeitos para, com elas, construir uma linha de
argumentação e respostas às questões norteadoras desse estudo, abrimo-nos à
alteridade desse “outro”, aceitando-o e colocando-o em destaque, mas sempre
respeitando os seus limites e resguardando a sua essência, como é dever de um
bom anfitrião.
A recomendação deste estudo é, pois, que os entrevistados efetuem a
passagem da gestão voltada à massa para uma gestão que enxergue e pratique a
hospitalidade como diferencial competitivo. Este, aliás, é o sentido pleno do termo
cunhado pelos ingleses, “hospitabilidade” como a capacidade de hospitalidade.
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Que a essência desse estudo, mesmo em sua intangibilidade, possa tocar o
coração daqueles que o leiam. Que, desses encontros e despedidas, novos
caminhos e idéias possam surgir e, assim, contribuir para o avanço dos estudos da
hospitalidade, a partir dos resultados por nós encontrados. De fato, a dimensão
„acolher‟ é provavelmente o Núcleo Central da Representação Social de
hospitalidade para estes sujeitos. Isto significa que o acolhimento é o elemento que
não pode ser suprimido deste campo representacional, pois sua ausência implicaria
no fim dessa representação. O núcleo central corresponde ao que Moscovici (1978)
denomina de parte não negociável, ou seja, mais cristalizada da representação.
Para Abric (2003, p. 39), o núcleo central constitui “a base comum e consensual de
uma representação social, aquela que resulta da memória coletiva e do sistema de
normas ao qual o grupo se refere”. Na linguagem dele, “os elementos do núcleo
central constituem prescrições absolutas.”
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APÊNDICE 01 – Manual do Pesquisador para Aplicação dos Instrumentos

MANUAL DE APLICAÇÃO

Prezado(a) pesquisador(a)

Sentimo-nos honrados com sua colaboração na coleta de dados que integram nossa
pesquisa de doutoramento. Com o propósito de uniformizar os procedimentos
elaboramos o presente Manual de Aplicação.
Sujeitos da Pesquisa

480 (quatrocentos e oitenta) pessoas entre estudantes universitários e de cursos
técnicos, profissionais do mercado de trabalho da área do turismo, entre outros.
Instrumentos de Pesquisa

São dois os instrumentos de pesquisa: (1) QUESTIONÁRIO I, com questões para o
perfil dos participantes; (2) QUESTIONÁRIO II, com questões de associação livre.
Consta também o documento “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”,
exigência dos Comitês de Ética da Pesquisa.
ORIENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO

Procedimentos

Juliana Vieira de Almeida
Uma odisséia em busca de Héstia:
do turismo à hospitalidade pelos caminhos das representações sociais

143

_____________________________________________________________________
1. Observe ANTES da aplicação se está levando nº suficiente de questionários e
uma folha do Termo de Consentimento.

2. Ao se apresentar aos sujeitos que responderão aos questionários faça uma
breve exposição da Pesquisa.

Exemplo:
Esta é uma pesquisa desenvolvida por um professor da UFRN, como subsídio para a elaboração da sua Tese de
doutoramento.

NÃO FALE QUE É UMA PESQUISA SOBRE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA
HOSPITALIDADE.

3. Solicite aos estudantes que sentem separados para que possam responder
individualmente os questionários.

4. Oriente aos estudantes que concordarem em responder ao questionário que, após
lerem a autorização, assinem o Termo de consentimento Livre e Esclarecido.
5. ATENÇÃO: Você deverá recolher a autorização assinada pelos estudantes
ANTES DE INICIAR a aplicação dos questionários.

6. Distribua o questionário 1, e em seguida o questionário 2, orientando os
estudantes para que aguardem sua orientação para poder começar a responder.

7. Explique através do exemplo dado como deverão proceder para responder a
questão de associação de palavras. Responda o exemplo com a participação da
classe.
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8. Assegure-se de que todos entenderam as instruções ANTES de iniciar a
aplicação.
9. Agora, dite a 1ª expressão (ACOLHER) dando a seguinte instrução:
Escreva as quatro palavras que vêm à sua mente quando eu digo ACOLHER

Imediatamente depois instrua o aluno a colocar o nº 1 para a mais importante e nº 2 para a
de segunda importância

Repita a instrução, agora com a 2ª expressão:

Escreva as quatro palavras que vêm à sua mente quando eu digo ALIMENTAR

Imediatamente depois instrua o aluno a colocar o nº 1 para a mais importante e nº 2 para a
de segunda importância

Repita a instrução, agora com a 3ª expressão:

Escreva as quatro palavras que vêm à sua mente quando eu digo ENTRETER

Imediatamente depois instrua o aluno a colocar o nº 1 para a mais importante e nº 2 para a
de segunda importância
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Repita a instrução, agora com a 4ª expressão:

Escreva as quatro palavras que vêm a sua mente quando eu digo HOSPEDAR
Imediatamente depois instrua o estudante a colocar o nº 1 para a mais importante e nº 2
para a de segunda importância

10. Confira, no momento da devolução dos Questionários, se todas as questões
foram respondidas, inclusive o Questionário de Perfil.

11. Conte o nº de questionários recebidos e confira com o nº de questionários
entregues.

12. Entregue-nos os Questionários respondidos e as folhas de consentimento
assinadas, para providenciarmos a digitação dos bancos de dados.

MUITO OBRIGADA!
Profª. Juliana Vieira
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Apêndice 02 – Termo de Consentimento
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Nome do(a) Pesquisador(a): .................................................................................................................

Prezado Participante,

Ao aceitar participar deste estudo você permitirá que utilizemos os dados fornecidos. Você tem
liberdade de se recusar a participar, e posteriormente de se recusar a continuar participando, em
qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo pessoal.
Todas as informações coletadas são estritamente confidenciais, você não precisará se identificar.
Somente o pesquisador terá acesso a elas, destruindo o documento após o registro dos dados.
Consentimento Livre e Esclarecido
Tendo em vista o esclarecimento acima, manifesto livremente meu consentimento em participar da
pesquisa.
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Nome do participante

Assinatura do participante
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Apêndice 03 – Questionário

Questionário

Prezado participante, aguarde instruções orais para começar a responder

(ACOMPANHE AS INSTRUÇÕES)

EXEMPLO: Escreva as primeiras quatro palavras que vêm à sua mente quando eu
falo a palavra FECHADURA.

( ) -------------------- ( ) ---------------------- ( )-------------------- ( ) -----------------

Agora, aponte as duas de maior importância para você, colocando o número 1 para
a mais importante e 2 para a de segunda importância.

Ouvindo as palavras que o pesquisador apresentará a seguir, uma a uma, proceda
da mesma forma que na questão anterior.

Escreva as quatro palavras que vêm à sua mente cada vez que eu apresentar uma
nova palavra. Coloque o número 1 para a mais importante e 2 para a de segunda
importância.

(a) ( ) ------------------- ( ) ------------------- ( )-------------------- ( ) -----------------
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(b) ( ) ------------------- ( ) ------------------- ( )------------------- ( ) -----------------

(c) ( ) ------------------- ( ) ------------------- ( )-------------------- ( ) -----------------

(d) ( ) ------------------- ( ) ------------------- ( )-------------------- ( ) -----------------

Apêndice - 04 – QUESTIONÁRIO - PERFIL dos SUJEITOS

QUESTIONÁRIO - PERFIL dos SUJEITOS

1. Instituição em que estuda:________________________________________________

2. Curso que freqüenta: Bacharelado em Turismo
3. Você está regularmente matriculado no:
(A) 1º período

(B) 2º período (C) 7º período

(D) 8º período

(E) outro. Qual?______

4. Você estuda:
(A) período matutino

(B) noturno

(C) vespertino

5. Sexo
(A) masculino

(B) feminino

6. Qual sua faixa de idade:
(A) Entre 17 a 19 anos

(C) Entre 24 a 30 anos

(B) Entre 20 a 23 anos

(D) Mais de 31 anos

7. Você se considera:
(A) branco

(B) pardo

(C) negro

(D) amarelo

(E) indígena

8. Seu estado civil é:
(A) solteiro (a)

(D) separado (desquitado, divorciado)

(B) viuvo(a)

(E) outro. Qual? _________________________

(C) casado(a) ou união estável
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9. Escolaridade da Mãe:
(A) Nunca freqüentou a escola

(F) Superior completo

(B) E. Fundamental (1º grau) até a 4ª série

(G) Superior incompleto.

(C) E. Fundamental (1º grau) até a 8ª série

(H) Outra. Qual?

(D) Ensino Médio (2º grau) completo

( I ) Não sei.

(E) Ensino Médio (2º grau) incompleto
10. Escolaridade do Pai:
(A) Nunca freqüentou a escola

(F) Superior completo

(B) E. Fundamental (1º grau) até a 4ª série

(G) Superior incompleto.

(C) E. Fundamental (1º grau) até a 8ª série

(H) Outra. Qual?

(D) Ensino Médio (2º grau) completo

( I ) Não sei.

(E) Ensino Médio (2º grau) incompleto

11. Sua família contribui financeiramente para sua manutenção?
(A) Sim

(B) Não

12. Qual a renda mensal de sua família? Para este cálculo considere a soma dos ganhos de
todos os membros de sua família que trabalham e contribuem para a renda familiar, (inclusive o
seu).
(A) Até 3 salários mínimos

(D) De 21 a 30 salários mínimos

(B) De 3 a 10 salários mínimos

(E) Mais de 30 salários mínimos

(C) De 11 a 20 salários mínimos

(F) Não sei

13. Em sua casa, você tem computador conectado à Internet?
(A) Sim

(B) Não

