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RESUMO

O  presente  trabalho  propõe  trazer  à  reflexão  um  tema  atual,  relacionado  às
fragilidades das relações sociais  contemporâneas.  Relações estas que possuem,
como pano de fundo, um “Mundo Líquido Moderno”, em que a vida se configura em
rede,  permitindo  “conectar-se  ou  desconectar-se”,  à  medida  que  há  (ou  não)
interesse em criar e manter vínculos. O imediatismo e a fragmentação das relações
culminam no “colapso do pensamento, do planejamento e da ação a longo prazo”,
como  afirma  Zygmunt  Bauman.  A  instantaneidade  das  relações,  bem  como  a
fragilidade dos laços sociais são características destes tempos. A vida em rede, em
contraposição à vida em comunidade,  torna possível  ao  indivíduo transitar  entre
essas possibilidades. Instabilidade, insegurança e incerteza: talvez sejam estas as
palavras que melhor definem a atual fase da modernidade, os chamados Tempos
Líquidos. Apoiada nessa perspectiva, a hospitalidade foi analisada como caminho de
resistência  e  contracultura,  em  meio  às  fragilidades  das  relações  sociais
contemporâneas. Como objeto de pesquisa, foi escolhida Ubatuba, cidade do litoral
norte de São Paulo, que tem no Turismo sua principal fonte de renda e na qual se
encontra o Museu Histórico Washington de Oliveira. Passei a questionar-me até que
ponto a “Capital  do Surf  /  Acolhedora por Natureza” e o Museu Histórico seriam
espaços de encontro, proximidade e hospitalidade, contrariando as características
da sociedade líquida moderna. Sendo o Turismo um fenômeno sociocultural, e uma
vez  analisados  se  a  Cidade  é  Acolhedora  e  o  Museu  Histórico  um  Lugar  de
Hospitalidade,  seria  possível  interpretar  a  hospitalidade  local  como  um  ato  de
resistência e contracultura em Tempos Líquidos? Esta dissertação, cuja metodologia
se apoia em pesquisa de base etnográfica, tem o propósito de criar diálogos entre a
teoria de Zygmunt Bauman (1925-2017) e as experiências de campo, voltados para
o desenvolvimento dos estudos em hospitalidade e museus.

 

Palavras-chaves: Hospitalidade. Museus. Turismo. Tempos Líquidos. Ubatuba.



SUMMARY

The present  work  proposes bringing  to  reflection  a  current  theme related  to  the
fragilities of contemporary social relations. These relationships have, as a backdrop,
a  "Modern  Liquid  World",  in  which  life  is  networked,  allowing  "connecting  or
disconnecting",  as  there  is  (or  not)  an  interest  in  creating  and  maintaining  links.
Immediacy and fragmentation of relationships culminate in the "collapse of long-term
thinking, planning and action," as Zygmunt Bauman says. The instantaneousness of
relationships as well as the fragility of social bonds are characteristic of these times.
Network life, as opposed to community life, makes it possible for the individual to
move  between  these  possibilities.  Instability,  insecurity  and  uncertainty:  perhaps
these are the words that best define the current phase of modernity, the so-called
Liquid  Times.  Based  on  this  perspective,  hospitality  was  analyzed  as  a  path  of
resistance and counterculture, amid to the fragilities of contemporary social relations.
As research object, Ubatuba was chosen, a city of the north coast of São Paulo,
which has in Tourism its main source of income and in which there is Washington de
Oliveira Historical Museum. I wondered to what extent the "Cozy Surfing Capital for
Nature" and the Historical Museum would be spaces of encounter, closeness and
hospitality, contrary to the characteristics of modern liquid society. Since Tourism is a
sociocultural  phenomenon  and  once  analyzed  if  the  City  is  Welcoming  and  the
Historical  Museum  a  Place  of  Hospitality,  would  it  be  possible  to  interpret  local
hospitality  as  an  act  of  resistance  and  counterculture  in  Liquid  Times?  This
dissertation, in which the methodology is based on ethnographic research, aims to
create dialogues between the theory of Zygmunt Bauman (1925-2017) and the field
experiences, aimed at the development of studies in hospitality and museums.

Key Words: Hospitality. Museums. Tourism. Liquid Times. Ubatuba.
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INTRODUÇÃO

“Vivemos tempos líquidos. Nada é para durar”.

Zygmunt Bauman

A realidade líquida moderna imprime novos hábitos, ritmo de vida e padrões

de consumo. São tempos de mudanças significativas no modo de viver, se relacionar

e  interagir.  Mudanças  que  trazem  a  descontinuidade  e  a  superficialidade  dos

vínculos.  “Nada  é  para  durar”  desde  os  bens  de  consumo  às  relações  sociais.

Bauman, denomina de líquida esta Era dinâmica e flexível, porém instável. Uma Era

com  seus  encantos  e  descontentamentos.  Nesse  contexto  o  processo  de

individualização se faz presente e, muitas vezes, tido como padrão comportamental,

funcionando quase como uma defesa perante as incertezas. Fenômeno e atividade

turística não estariam imunes a tais alterações, uma vez que acontecem mediante

interações entre seus agentes sociais produtores, tais como turistas, trabalhadores e

população dos destinos turísticos, além de agentes de mercado e o próprio poder

público.

A proposta  do  estudo é  fazer  uma análise  sobre  turismo,  hospitalidade  e

acolhimento  no  contexto  contemporâneo. Segundo  Guimarães  (2006,  p.12)  “[…]

alguns  estudiosos  têm  problematizado  a  categoria  de  análise  turismo  tanto  em

relação ao seu tratamento acadêmico como em relação às características do que

venha a ser o turismo empiricamente.” Entretanto, busco interpretar o turismo como

um  fenômeno  sociocultural  –  que  visa  a  “superar  a  perspectiva  economicista

preponderante  no  Turismo,  que  o  considera  principalmente  como uma  atividade

econômica”  (ARAÚJO;  GODOY,  2016,  p.  1)  –,  que  sofre  influências  de  uma

sociedade líquida moderna, e que reflete insegurança, fluidez e individualismo. Seria

improvável  não  associar  o  fenômeno  turístico  à  condição  da  sociedade

contemporânea  em  que  percepções  e  comportamentos  estariam  associados  à

instabilidade e dificuldade em se manterem laços.

Além de Rojek e Urry, outros pesquisadores também têm questionado
o que venha a ser o fenômeno turístico de fato, pois reconhecem que
a sociedade contemporânea tem passado por transformações mais
globais, as quais têm afetado o caráter das práticas turísticas e, mais
do que isso, colocado o turismo num novo patamar de importância
social,  enquanto  reflexo  de  um  conjunto  de  novas  condições  de
mobilidade,  num contexto  de  crescimento  de  fluxos  de  pessoas  e
objetos.  Essa  dinâmica  contribui,  cada  vez  mais,  para  “misturar”
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eventos e culturas, a partir  das relações (local /  global)  e de seus
paradoxos. (GUIMARÃES, 2006, p.13).

Para a compreensão empírica escolhi como objeto de pesquisa a cidade de

Ubatuba por ter uma forte ligação com o lugar que curiosamente possui dois títulos:

um de “Capital do Surf” e outro de “Acolhedora por Natureza”.  Observa-se que a

dupla titulação é alternada de acordo com a mudança de gestão redirecionando as

ações de marketing e a projeção da cidade no mercado turístico. Porém, o motivo

decisivo para a escolha foi a minha relação com o lugar. Frequento a região há um

bom tempo como turista e tive o privilégio de morar na cidade. Convivendo com a

realidade de uma cidade turística,  descobri  minha vocação.  Decidi  pelo  Turismo

como área profissional e acadêmica. A relação afetiva aconteceu ao longo dos anos,

o que não afetou o olhar crítico para os problemas da cidade. Uma vez tendo o

“Olhar do turista” e o “Olhar de ex-moradora” por que não retornar à cidade que

sempre me acolheu com o “Olhar de Pesquisadora”?

A partir  desse questionamento, passei a procurar um local que refletisse a

personalidade  do  lugar.  Pensar  o  lugar  é  compreender  que  ele  possui  alma  e

personalidade. A personalidade do lugar é construída, formada por seus habitantes

sejam eles  de comunidades tradicionais,  nativos  ou não.  Segundo Yázigi  (2001,

p.29) “a personalidade do lugar é um conjunto de características materiais ou não,

que  marcam um espaço  geográfico,  independentemente  do  que  um observador

possa qualificar de virtudes”. Propositalmente escolhi o Museu Histórico Washington

de Oliveira por ser um lugar invisível na cidade e ainda assim ser um lugar que

abriga  vestígios  da  história  local.  Invisível  no  sentido  de  não  ser  notado  por

moradores e turistas. Estes o descobrem por acaso aqueles o identificam de forma

lúdica (como abordarei em outro momento no trabalho) como a Cadeia Velha.

A Cadeia  Velha (como é identificada pelos  ubatubenses)  teve seu projeto

aprovado e inspecionado por Euclides da Cunha (autor do clássico “Os Sertões”),

então funcionário público do Governo do Estado de São Paulo, que inaugurou o

prédio em nome do governador em 1902. Abrigou presos a caminho da Colônia

Correcional do Porto das Palmas (Presídio da Ilha Anchieta) servindo, também, de

hospedaria para viajantes.  “Funcionando nas primeiras décadas do século XX, a

Cadeia Velha alojava aqueles que transgrediam as leis e a ordem do local, caiçaras

bêbados, brigões e presos que eram depois levados ao presídio da Ilha Anchieta”

(DROUGUET, FONSECA, 2005, p.72). A antiga cadeia funcionou no local até 1972,
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sendo posteriormente transferida para a Rua Professor Thomaz Galhardo também

no centro da cidade.

Entendendo  o  turismo  com  um  fenômeno  sociocultural  uma  vez  que  se

constate que a Cidade é Acolhedora e o Museu Histórico um Lugar de Hospitalidade

seria  possível  interpretar  a  hospitalidade  local  como  um  ato  de  resistência  e

contracultura em Tempos Líquidos?

O termo contracultura movimento iniciado no fim dos anos 1950 simbolizava

um fenômeno surgido em países ocidentais em especial na Europa e nos Estados

Unidos da América. Segundo Lima (2013, p.184) pode-se entender a contracultura

como  um  “fenômeno  pouco  heterogêneo  em  termos  de  modo  de  existir,  mas

bastante heterogêneo nos referenciais que lhe davam esteio, disseminou discursos

e  forjou  práticas  que  o  situaram  no  campo  da  contestação  às  formas  de

relacionamento vigentes.” Encontrou campo fértil para o seu crescimento entre os

jovens insatisfeitos com “a sociedade tecnocrata capitalista” sendo uma resistência a

cultura ocidental da época e tendo maior adesão e divulgação através “da arte –

cinema, música, artes plásticas, literatura e poesia.” (LIMA, 2013, p.185). Roszak

(1972 apud MARTINÉZ, 2012, p.152) apresenta o conceito de tecnocracia:

A “tecnocracia” é o auge da era da “engenharia social” e que acaba
expandindo sua área de influência para além do complexo industrial
e  tenta  orquestrar  todo  o  comportamento  humano:  “A política,  a
educação,  o  ócio,  as  diversões,  a  cultura  em  seu  conjunto,  os
impulsos inconscientes e, inclusive, como veremos, a protesta contra
a  tecnocracia  mesma,  tudo  se  transforma  em  objeto  de  exame
puramente técnico e de manipulação puramente técnica.”

Para  Feijó  (2009,  p.4)  a  contracultura  é  “uma  criação  norte-americana,

considera-se parte de um sonho americano, e influenciou jovens no mundo todo.”

Uma crítica a cultura de seus pais,  ao  american way of life,  “um ato de rebeldia

contra as normas vigentes em todos os níveis: intelectuais, morais e estéticos. Uma

revolução  cultural  mais  do  que  política,  apesar  das  grandes  consequências

políticas.” (FEIJÓ, 2009, p.5). Maciel (1985 apud LIMA, 2013, p.186) “assinala que

se pode empregar o termo contracultura para designar um fenômeno mais geral,

mais  anárquico,  que  reaparece  de  tempos  em tempos  e  em diferentes  épocas,

parece ter um espírito revigorador da crítica social.”

Tendo como contexto uma sociedade líquida em que a cultura do desapego,

do individualismo, do imediatismo estão presentes, ao se oferecer hospitalidade ao

invés  da  hostilidade  estaríamos  optando  por  uma  contracultura  aos  Tempos
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Líquidos. Ainda que pareça utópica esta informação uma vez que Bauman (2007a,

p.7) expõe que Líquida Moderna:

É uma sociedade em que as condições sob as quais  agem seus
membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário
para a consolidação,  em hábitos  e  rotinas,  das  formas de agir.  A
liquidez  da  vida  e  a  da  sociedade  se  alimentam  e  se  revigoram
mutuamente.  A  vida  líquida,  assim  como  a  sociedade  líquido-
moderna, não pode manter a forma ou permanecer em seu curso por
muito tempo.

Tenho como objetivo analisar o fenômeno turístico a partir da condição líquida

moderna  da  sociedade  propondo  o  estudo  da  hospitalidade  como  caminho  de

resistência em meio às fragilidades das relações sociais contemporâneas. Além de

investigar se a Cidade e a Instituição Cultural teriam características de um Lugar de

Hospitalidade.  Isabel  Baptista (2008, p.  6) apresenta os lugares de hospitalidade

como  “[…]  lugares  de  urbanidade,  de  cortesia  cívica,  de  responsabilidade  e  de

bondade.  São lugares nossos que convidam à entrada do outro numa oferta  de

acolhimento, refúgio, alimento, ajuda ou conforto.” Entendo, assim, que abrir-se ao

outro  em tempos de fragilidade dos laços poderia  ser  considerado resistência  e

contracultura.  O Museu Histórico em seus múltiplos usos poderia ser um espaço

fértil para esses laços de proximidade. No entanto, para aprofundarmos o estudo do

Museu Histórico como lugar de hospitalidade, é preciso destrinchar vários fatores,

como  o  histórico  da  cidade,  sua  formação  populacional  e  o  porquê  dos  títulos

apresentados,  para  então entender  a  dinâmica da hospitalidade no Museu e  na

cidade.

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa realizado em duas etapas. A

primeira etapa efetuada por meio de pesquisa bibliográfica em periódicos científicos

nacionais, internacionais e em livros com a temática “Hospitalidade e Modernidade

Líquida”. Trata-se de um estudo de abordagem teórico-metodológica. O estudo tem

como  fundamentação  teórica  a  obra  do  sociólogo  e  filósofo  polonês  Zygmunt

Bauman (1925-2017), porém não se exime de lançar mão de aportes pertinentes ao

tema  disponibilizados  por  outros  autores  como:  Isabel  Baptista  (2005;  2008),

Jacques Derrida  (2003),  Conrad Lashley (2014),  Luiz  Octávio  de Lima Camargo

(2005),  Foucault  (1967),  dentre  outros;  sendo  as  principais  referências  de

Contracultura  embasadas em Pereira  (1985)  e Roszak (1972).  A segunda etapa

aconteceu através de uma pesquisa de campo de base etnográfica,  propondo o
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diálogo  entre  teoria  e  vivência  no  campo  como  caminho  para  entendimento  e

desenvolvimento do estudo. A pesquisa foi realizada no período de janeiro e agosto

de  2018,  por  observação  direta,  documentação  oral  produzida  por  meio  de

acompanhamento e filmagem de visita monitorada.

Incluiu-se também uma análise em postagens de moradores da cidade de

Ubatuba em redes sociais, apurando como se portam em relação à hospitalidade. O

motivo da escolha por análise em ambiente virtual surgiu da constatação durante a

pesquisa de campo de que parte dos moradores verbalizavam em rede social o que

não expressam pessoalmente. Serão consideradas postagens em grupos públicos

sobre  a  divulgação  da  cidade  no  facebook.  Os  três  grupos  escolhidos  foram:

“Ubatuba  Sim!”1 (Descrição:  Grupo  organizado  de  pessoas  com  o  propósito  de

divulgar a cidade de Ubatuba-SP e mostrar sua História, Cultura, conscientizar sobre

a Preservação Ambiental com ideias e ações que ajudam a desenvolver o Turismo

Sustentável. Espaço destinado a registros de lugares históricos, culturais e atrativos

de Turismo);  Memória de Ubatuba – Retalhos Históricos2 (Descrição:  Este grupo

pretende  publicar  e  divulgar  fotos,  fatos  e  curiosidades  da  história  de  Ubatuba,

desde a sua fundação) e Desperta Já Ubatuba3 (Descrição: O movimento “Desperta

já Ubatuba” foi criado para dar voz à manifestação popular. Queremos melhorias em

nossa cidade, mas também queremos demonstrar o nosso descontentamento com

ações do poder público e clamamos por justiça. Este Grupo é uma ferramenta do

Movimento que nos proporciona informar, reclamar, organizar eventos, captar ideias

e sugerir soluções. O Grupo é apartidário tendo como único objetivo uma melhor

qualidade de vida para a sociedade ubatubense).  O recorte  das postagens para

análise foi o período de alta temporada compreendido entre dezembro de 2017 e

março de 2018.

Para análise da hospitalidade no Museu Histórico Washington de Oliveira foi

adotado como parâmetro as diretrizes utilizadas pelo “Projeto Turismo, Museus e

Hospitalidade”  subdivisão  do  “Projeto  Turismo  e  Museus:  controvérsias,

possibilidades e necessidades da turistificação e da qualificação dos museus para o

turismo”, projetos vinculados ao Grupo de Pesquisa Turismo, Cultura e Sociedade

(T-Cult  /  UFF).  O  formulário  abrange  questões  divididas  em  duas  dimensões:

“infraestrutura” e “técnica”; sendo a infraestrutura subdividida em externa e interna. A

externa “se propõe a avaliar aspectos em torno do museu fortemente importantes
1 Ubatuba Sim. Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/994334037248702/>
2 Memória de Ubatuba. Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/135386520332002/>
3 Desperta Já Ubatuba. Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/290368501117731/>
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para que os turistas se sintam confortáveis para visitar a instituição, e a interna trata

de  aspectos  essenciais  sobre  a  percepção  da  visita,  em  relação  aos  distintos

ambientes  do  museu.”  (GODOY;  CARVALHO;  LEITE,  2015,  p.8-9).  A dimensão

técnica possui três subdivisões: visual, turismo e hospitalidade, e segurança. Godoy,

Carvalho e Leite (2015, p.9) propõem que a visual pode ser notada no acervo, e que

“são  levados  em  consideração  itens  como:  a  rotatividade  das  exposições,  a

iluminação, legendas, segurança das obras, entre outros”; Turismo e hospitalidade

abrange  os  aspectos  relacionados  aos  serviços  turísticos  prestados  como:

“atendimento bilíngue, existência de audioguides, e visitas guiadas, monitoradas ou

mediadas”; e Segurança “que contempla tanto a segurança do público quanto a das

obras em exposição e dos demais espaços.” Há espaço também para a análise da

hospitalidade virtual, “identificando se o site engloba informações importantes como

horário de visitação, horário de funcionamento da bilheteria, preços e detalhes sobre

a visitação, se dispõe de cafeteria,  banheiros, entre outros”.  As categorias foram

sistematizadas em: “acesso, estrutura, acessibilidade, alimentação, acervo, serviços,

segurança e serviços turísticos”; e cada item foi enquadrada em uma categoria da

Hospitalidade: “(dar, receber, entreter ou alimentar)” (GODOY; CARVALHO; LEITE,

2015, p. 9).

O trabalho  é  dividido  em três  capítulos,  sendo  o  primeiro  deles  “Sobre  a

Capital do Surf / Acolhedora por Natureza” subdividido em três tópicos. O primeiro –

1.1 A cidade, Ubatuba e seu Museu Histórico: traz um breve histórico sobre a cidade

de Ubatuba, os principais fatos históricos desde seus primeiros habitantes4 os índios

tupinambás até a ascensão do turismo com abertura de estradas e desenvolvimento

local. Retrata a relação entre a cidade e o Museu Histórico, seus usos, acervo e

administração  ao  longo  do  tempo,  destacando  sua  função  inicial  de  cadeia.  Há

também  espaço  para  a  exposição  da  vida  e  obra  de  Washington  de  Oliveira

conhecido  como  “Seu  Filhinho”,  figura  de  destaque  na  história  da  cidade.  Em

seguida o tópico – 1.2 A Capital do Surf / Acolhedora por Natureza: exibe como se

deu a escolha dos títulos de Capital do Surf e de Cidade Acolhedora por Natureza.

Encerra-se o capítulo com o tópico – 1.3 A Interseção dos Olhares: abordando minha

relação  de  pesquisadora  com  o  objeto  de  pesquisa,  o  conhecimento  prévio  e

motivações para escolha do lugar. Trata-se da interseção entre os olhares de turista,

de ex-moradora e pesquisadora.

4 Trata-se de um breve histórico. Por este motivo optei por não abordar a presença humana pré-
histórica na região.  Analisar  a ocupação das populações construtoras de sambaquis  demandaria
pesquisa apurada sobre os sítios arqueológicos.
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O segundo capítulo intitulado “Eu Amo Ubatuba Assim como ela é Sozinha,

Isolada, só com sua Fé” é subdividido em dois tópicos. O primeiro – 2.1 O Que Faz

uma  Cidade  ser  Acolhedora:  A Percepção  da  Hospitalidade:  discorre  sobre  os

fatores que fazem Ubatuba ser ou não acolhedora e a percepção da Hospitalidade

no lugar através de análise de postagens em rede social. Relata a possibilidade de

identificar traços de hospitabilidade, ou seja, a capacidade de ser hospitaleiro, entre

os anfitriões. Em seguida – 2.2 A Instituição Cultural e o Lugar de Hospitalidade:

analisa-se a possibilidade de a Instituição cultural  ser um lugar de acolhimento a

partir da definição de Lugar de Hospitalidade proposta por Isabel Baptista.

Encerra-se  o  trabalho  com  o  terceiro  capítulo:  Hospitalidade  em  Tempos

Líquidos: Resistência e Contracultura, subdividido em dois tópicos. O primeiro – 3.1

Resistência e Contracultura: propõe o estudo da hospitalidade como caminho de

resistência  em  meio  às  fragilidades  das  relações  sociais  contemporâneas.

Apresentando  uma  análise  se  é  possível  afirmar  que  o  tipo  de  hospitalidade

encontrada em Ubatuba e  no Museu Histórico  pode ser  considerada um ato de

resistência e contracultura em Tempos Líquidos. O Segundo tópico – 3.2 “O que diz

o Campo”: apresenta reflexões sobre o diário de campo e a análise da hospitalidade

como forma de resistência.

Essas são algumas das indagações que movem este trabalho, que tem como

objeto de estudo a cidade de Ubatuba, Litoral Norte do Estado de São Paulo, e o

seu Museu Histórico Washington de Oliveira.  A cidade, a instituição cultural e seu

povo; o Lugar e seus lugares como objeto de estudo do Turismo e da Hospitalidade

em Tempos Líquidos.
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SOBRE A CAPITAL DO SURF / ACOLHEDORA POR NATUREZA

A seguir será apresentado, um breve histórico sobre a cidade de Ubatuba, os

principais fatos históricos desde seus primeiros habitantes os índios tupinambás até

a ascensão do turismo com abertura de estradas e desenvolvimento local. Retrata a

relação entre a cidade e o Museu Histórico, seus usos, acervo e administração ao

longo do tempo, destacando sua função inicial de cadeia. Há também espaço para a

exposição da vida e obra de Washington de Oliveira conhecido como “Seu Filhinho”,

figura  de  destaque  na  história  da  cidade.  Em seguida  exibe-se  como se  deu  a

escolha  dos  títulos  de  Capital  do  Surf  e  de  Cidade  Acolhedora  por  Natureza.

Encerra-se  o  capítulo  abordando  a  relação  da  pesquisadora  com  o  objeto  de

pesquisa, seu conhecimento prévio e motivações para escolha do lugar. Trata-se da

interseção entre os olhares de turista, de ex-moradora e pesquisadora.

1.1 A CIDADE, UBATUBA E SEU MUSEU HISTÓRICO

Parte Integrante da região turística conhecida como Litoral Norte do Estado

de São Paulo, Ubatuba faz limite ao norte com Paraty, ao sul com Caraguatatuba, a

oeste com Natividade da Serra, São Luiz do Paraitinga e Cunha e a leste com o

Oceano Atlântico. Possui  723,829 km² de território,  90 km de orla,  16 ilhas, 102

praias e outras não catalogadas que se formam de acordo com a maré. Cerca de

80% do seu território é coberto por Mata Atlântica preservada incluindo três unidades

de Conservação (UC): o Parque Estadual  da Serra do Mar – Núcleo Picinguaba

(PESM/NPic),  o  Parque  Estadual  da  Ilha  Anchieta  (PEIA)  que  inclui  a  Área  de

Proteção Ambiental Marinha Litoral Norte (APAMLN) e o Parque Nacional da Serra

da Bocaina (PNSB)5.  Segundo informações do Projeto  Juçara6 Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Comunitário,  cerca  de  “19.464,2  hectares  da  área  total  (do

PESM/NPic)  são  ocupados  por  unidades  de  produção  agrícola,  649,9  ha  são

utilizados pela agricultura, 260,4 ha são utilizados para cultivo de banana, a principal

atividade  agrícola  local,  seguido  do  cultivo  de  mandioca,  com  67  ha  de  área

plantada.”  A maior  parte  das  comunidades  tradicionais  formadas  por  quilombos,

5 A região litorânea do Parque Nacional da Serra da Bocaina inclui trechos dos municípios de Ubatu-
ba, no Estado de São Paulo, sobrepostos parcialmente com o núcleo Picinguaba do Parque Estadual
da Serra do Mar; e de Paraty e Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro. Fonte: ICMBIO.
6 Projeto Juçara. Disponível em: <http://www.projetojucara.org.br/> Acesso: 06 fev, 2017.
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aldeias indígenas e comunidades caiçaras se encontram no entorno ou dentro do

PESM/NPic.

De  origem  tupi  a  palavra  Ubatuba  (U'ubá-tyba)  significa  “local  de  muitas

Ubás”. Ubatuba surgiu a partir do “aldeamento Tupinambá de Iperoig (Ypiruyg = rio

das perobas)”  (UCHÔA, 2009,  p.8).  Foi  assim batizada pelos índios tupinambás,

seus primeiros habitantes, após observarem a abundância de Ubás (uma espécie de

cana  silvestre)  na  região.  “Os  indígenas  denominavam  ubá  a  certa  espécie  de

canoa, isto é, a canoa feita de um único madeiro, que é tornado oco ou côncavo, yî-

ib-á, (pau inteiro côncavo), de yî (côncavo, oco), ib (árvore), á (inteiro, sem partir): o

som  da  pronúncia  é  úî-ib-á,  contraído  em  úî-b-á (UCHÔA,  p.2009,  p.8).”  Os

tupinambás ocupavam a extensão de litoral que vai de Bertioga (SP) até Cabo Frio

(RJ), “Falavam a língua tupi, e possuíam diversas aldeias ao longo das praias, e

mantinham ligações fraternas e de parentesco uma com as outras.” (SME, 2008,

p.6).  Viviam  relativamente  em  paz  até  a  colonização  europeia,  a  presença  de

franceses  e  portugueses  e  seus  desdobramentos  como  a  Confederação  dos

Tamoios.

Os Tupinambás, sob o comando de Cunhambebe, fizeram a aliança
conhecida por “Confederação dos Tamoios” e junto a outras tribos de
Bertioga a Cabo Frio passaram a lutar contra o domínio lusitano. Para
evitar o conflito, os portugueses convocaram em 1563 uma dupla de
negociadores, os Jesuítas Manoel da Nóbrega e José de Anchieta.
Anchieta  durante  as  negociações  ficou  prisioneiro  durante
aproximadamente  quatro  meses  e  nesse  período  escreveu  vários
poemas, dentre eles o célebre “Poema à Virgem” nas areias da praia
do Cruzeiro,  enquanto Manoel da Nóbrega voltou à Aldeia de São
Paulo para concluir o Tratado da Paz. (SETUR, 2017)7

Tem em sua história a presença de nomes como José de Anchieta, Manoel da

Nóbrega e Cunhambebe líder da Confederação dos Tamoios. Ao líder tupinambá é

atribuída uma lenda local: “A maldição de Cunhambebe” que serve como aporte para

tudo que não prospera na cidade. Em sua crônica ao Jornal Imprensa Livre Renato

Nunes (2007) relata a origem da lenda:

Cunhambebe  morreu  doente,  ferido  no  corpo  e  na  alma,
envergonhado diante da humilhação a que levou seu povo por ter
acreditado na palavra dos brancos. Sabendo da importância que os
portugueses deram àquela data,  pouco antes  de morrer  o grande
cacique  lançou  uma  maldição  contra  os  invasores  e  seus
descendentes  dizendo  que  as  terras  de  Iperoig  que  eles  tanto

7 SETUR,  2017.  Sobre  Ubatuba.  História.  Disponível  em:  <http://www.vivaubatuba.com.br/sobre/>
Acesso: 10 fev, 2017.
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quiseram seriam as terras do fracasso, que lá nada daria certo, tudo
que começasse não chegaria ao fim. Grande entusiasmo no início e
resultado miserável no final (NUNES, 2007).

Até a rara existência de mangas ou a dificuldade em plantar a árvore frutífera

é justificada pela maldição. No entanto, observa-se a presença de mangueiras em

lugares  com  as  mesmas  características  naturais  de  Ubatuba  como:  Paraty,

Caraguatatuba e São Sebastião, fato que aguça o imaginário dos que acreditam na

maldição.

Com o passar do tempo se percebe que o velho tinha razão. Não só
as iniciativas humanas, mas também a natureza se comporta aqui de
maneira estranha, deixando muitas vezes as coisas pela metade. O
exemplo mais fácil de encontrar são as mangueiras. Alguém já viu
mangas nas mangueiras de Ubatuba? As mangueiras são comuns no
litoral. Em Paraty estão carregadas na época certa, em Caraguá e
em  São  Sebastião  também.  Em  Ubatuba  não.  As  mangueiras
perdem  as  flores  antes  da  hora.  É  claro  existe  uma  ou  outra
mangueira de vez em quando, sem muita regularidade, dá algumas
poucas mangas, mas isso são as exceções, para não fugir da regra
de que toda regra tem exceções. Os governos começam as coisas e
não terminam, os planos param pela metade,  o comércio começa
bem, logo depois não dá certo. As pessoas que chegam cheias de
entusiasmo e ideias novas desistem e a maioria vai embora. É só
prestar um pouco de atenção que os exemplos se multiplicam. Mas
tudo tem uma explicação,  e  a explicação para o  nosso caso é  a
maldição  lançada  sobre  a  Aldeia  de  Iperoig,  hoje  Ubatuba,  pelo
valente cacique Cunhambebe no ano de 1563. (NUNES, 2007).

Renato  Nunes  (2007),  em  sua  crônica,  sugere  que  para  acabar  com  os

efeitos da maldição caberia a Câmara Municipal extinguir a comemoração “da Paz

de  Iperoig  da  forma  como  ela  é  comemorada,  que  ignora  o  papel  e  a  traição

cometida contra os índios”,  e que “para manter  viva a homenagem, estátuas de

Cunhambebe,  Aymberê,  Coaquira  e  Pindobussú  deveriam  ser  erguidas  nos

principais  pontos  da  cidade”.  Profecia  ou  maldição  o  fato  tornou-se  o  principal

argumento para justificar fracassos locais.

Outro personagem presente na história de Ubatuba é o alemão natural de

Homberg, Hans Staden. Contratado para atuar na segurança do forte Bertioga, foi

prisioneiro  dos  índios  tupinambás  na  aldeia  Iperoig  (região  de  Ubatuba):  “Ao

chegarmos perto das suas moradas, vimos que era uma aldeia com sete casas e se

chamava  Uwattibi,  ou  melhor, Ubatyba,  de  que  por  corrupção  se  fez  Ubatuba”

(STADEN, 1930 p.67).  A passagem pelo país resultou no livro Duas Viagens ao

Brasil  (1557) clássico da literatura histórica brasileira e importante relato sobre a
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região, seus habitantes, usos e costumes durante a ocupação europeia, incluindo a

prática  da  antropofagia.  Staden  inicia  seu  relato  dirigindo-se  “Ao  sereníssimo  e

nobilíssimo Príncipe e Senhor, Senhor Philipsen, Landgraf de Hessen [...]”

Assim, agradeço ao Todo Poderoso, Criador do céu, da terra e do
mar, ao seu filho Jesus Cristo e ao Espírito Santo, pela grande graça
e  clemência  de  que  fui  alvo  durante  a  minha  estada  entre  os
selvagens  da  terra  do  Prasilien [Brasil],  chamados  Tuppin  Imba
(tupinambás) e que comem carne de gente, onde estive prisioneiro
nove  meses  e  corri  muitos  perigos,  dos  quais  a  Santa  Trindade
inesperada e  milagrosamente  me salvou,  para  que eu,  depois  de
longa, triste e perigosa vida, tornasse a ver a minha muito querida
pátria,  no principado de Vossa Graciosa Alteza, após muitos anos.
(STADEN, 1930, p.15-16)

A presença de Hans Staden é também relatada por Monteiro Lobato no livro

“As aventuras de Hans Staden” (1927). Na obra a personagem Dona Benta narra a

viagem do alemão aos personagens Narizinho, Emília e Pedrinho.

Dona Benta sentou-se na sua velha cadeirinha de pernas serradas e
principiou:  —  Hans  Staden  era  um  moço  natural  de  Homberg,
pequena cidade do Estado de Hesse,  na Alemanha. — De S? —
exclamou Pedrinho, dando uma risada. — Que engraçado! — Não
atrapalhe — disse Narizinho.  — Assim como em São Paulo há a
Freguesia de Nossa Senhora do Ó, bem pode haver o Estado de S
na Alemanha. Em que o O é melhor que o S? — Não digam tolices
— interrompeu Dona Benta. — Esse Estado da Alemanha escreve-se
em português h e s s e, diz-se Hessen em alemão. Nada tem que ver
com a letra S. Depois desta lição Dona Benta continuou: — O moço
Staden tinha o temperamento aventureiro; não se contentava com o
sossego da cidade natal. Queria ver o mundo, viajar, cortar os mares,
e insistia nisso por mais que seu pai lhe dissesse que boa romaria
faz quem em casa fica em paz. Um dia resolveu sair de Homberg. —
Adeus,  meu pai!  Não  nasci  para  árvore.  Quero  voar,  conhecer  o
mundo. Adeus! — Pois vai, meu filho. Todos nós temos um destino
na vida; se o teu destino é viajar, que se cumpra. (LOBATO, 1988,
p.51).

Em 28 de outubro de 1637, a aldeia Iperoig ganha status de vila fundada por

Jordão Albernaz Homem da Costa. A então Vila Nova da Exaltação a Santa Cruz de

Ubatuba8 tornou-se cidade em 1855, sendo em 1872 transformada em Comarca.

Nesta época a agricultura de subsistência e a pesca eram as principais fontes de

sustento, “[…] até a implantação do cultivo de cana-de-açúcar na região em meados

8 O povoado foi elevado à Vila em 28 de Outubro de 1637, agora se chamando Vila Nova da Exalta-
ção à Santa Cruz do Salvador de Ubatuba, tendo como fundador Jordão Albernaz Homem da Costa,
nobre português das Ilhas dos Açores. […] Ubatuba é elevada à categoria de cidade em 1855 e em
1872 foi elevada a comarca, junto a São José dos Campos. Neste ano 7.565 habitantes viviam na re -
cém-formada cidade. Fonte: Secretaria de Turismo de Ubatuba / SP.
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do séc. XVIII, aquecendo a economia local” (PMU, 2017). Economia desenvolvida

com base na “agromanufatura açucareira escravista” (BOLETIM DIAGNÓSTICO DE

UBATUBA, 2013, p. 7)9. Durante o século XVIII era junto a São Sebastião produtora

de açúcar, porém sem muito destaque devido às dificuldades de acesso e distância

dos centros europeus de consumo.

Desenvolveu-se a partir a exportação do café produzido no Vale do Paraíba,

tendo  êxito  até  meados  do  século  XIX.  O  declínio  veio  a  partir  da  abertura  da

estrada de ferro entre São Paulo e Rio de Janeiro em 1877 (ocasionando o desvio

do  fluxo  de  mercadorias);  da  abertura  do  Porto  de  Santos  e  do  fracasso  da

implantação  da  estrada  de  ferro  Norte  de  São  Paulo.  Houve  neste  período

decréscimo  populacional  (YÁZIGI,  2001,  p.58).  Informações  da  Secretaria  de

Turismo (SETUR, 2017) constam que “[…] de 1870 a 1932 Ubatuba ficou isolada e

decadente, as terras se desvalorizaram, as grandes residências transformaram-se

em ruínas. Em 1940, Ubatuba se resumia a 3.227 habitantes”.

Ubatuba passa a categoria de Estância Balneária em 1948 através da Lei

Estadual Nº. 163, de 27 de setembro de 1948 (ANEXO A), despertando interesse

turístico. Somente a partir de obras de infraestrutura como a abertura da rodovia

ligando Caraguatatuba e Ubatuba (Rod. Dr.º Manoel Hipólito Rego – SP 55) e da BR

101,  a  Rio  /  Santos,  em  meados  da  década  de  1970,  volta  a  se  estabilizar

economicamente (FUNDART, 2014). Segundo Yázigi (2001, p.71) a abertura da Rio /

Santos, amplamente divulgada pela imprensa, deu-se através de engenharia brutal,

ocasionando devastação de longo trecho de mata sem o devido cuidado com a

preservação.

É creditado ao jornalista Willi Aurelli o fato de ser o precursor da divulgação

turística de Ubatuba. O jornalista veio para a cidade com o intuito de fazer uma

matéria sobre o Instituto Correcional da Ilha Anchieta. Encantou-se com a cidade e

na volta à São Paulo publicou uma série de matérias divulgando Ubatuba para o

mundo  e  destacando  seu  potencial  turístico.  “Essa  foi  a  primeira  vez  que  se

apresentou  o  turismo  como  alternativa  econômica,  para  as  autoridades  políticas

pensarem nisso” (COISAS DE CAIÇARA, 2011).

9 BOLETIM  DIAGNÓSTICO  DE  UBATUBA.  Projeto  Litoral  Sustentável:  Desenvolvimentocom
Inclusão.  Instituto  Pólis,  2013.  Disponível  em:<http://litoralsustentavel.org.br/boletins/boletim-
diagnostico-de-ubatuba> Acesso em: 03 mai, 2018.
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Figura 1. Município de Ubatuba: aspecto do relevo na baía de igual nome

(SP)101958

Fonte: Acervo Fotográfico do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE)

Outro  fator  importante  para  o  desenvolvimento  turístico  da  região  foi  o

chamado  Projeto  Turis  o  “primeiro  projeto  público  de  ordenamento  territorial  do

desenvolvimento do turismo no país” (FRATUCCI, 2014, p.50). Desenvolvido entre

os anos de 1973 e 1975 por uma consultoria Italiana a SCET internacional seguiu o

modelo de turismo “sol e praia” comum na Côte d’Azur e na Côte d’Aquitaine ambas

na França. As ações abrangeram a área litorânea entre Mangaratiba no Estado do

Rio de Janeiro e Bertioga no Estado de São Paulo.  No entanto, a  ascensão do

turismo  não  traria  apenas  desenvolvimento.  Segundo  Barbosa  (2010,  p.125)  o

turismo trouxe como ônus a especulação imobiliária, sendo a parte sul do município

a mais afetada com o “[…] surgimento de condomínios fechados, grandes casas de

veraneio,  restaurantes  e  hotéis,  ao  mesmo  tempo  em que  as  vilas  e  moradias

caiçaras decresceram, sendo inexistentes em áreas supervalorizadas.”

A costa norte do município de Ubatuba por estar mais adiante e não
possuir uma infraestrutura consolidada, as estradas vicinais não são
asfaltadas, a energia elétrica chegou somente em 2008, e ainda ser
englobada como área de preservação ambiental integral, não passou
por  uma  transformação  tão  drástica,  embora  o  turismo  seja  uma
presença constante e que exerce uma contínua pressão sobre a área
e  seus  recursos  naturais  (RAIMUNDO,  2007).  Sendo  assim,  a
primeira diferenciação que se faz é entre a área norte e sul, dada a
singularidade com que o turismo incorporou-se a essas e acabou por
constituir  cenários distintos,  facilmente notados entre as duas,  em
comparação. (BARBOSA, 2010, p.125)

10 Município de Ubatuba: aspecto do relevo na baía de igual nome (SP), 1958. Antonio José Teixeira
Guerra; Tibor Jablonsky. Série: Acervo dos trabalhos geográficos de campo. Acervo fotográfico IBGE.
1 fot., neg., p&b., negativo 5761. Disponível em: <http://cod.ibge.gov.br/3BMA> Acesso: 03 fev, 2017.
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Ainda na década de 1970 Ubatuba foi reconhecida pelo Conselho Nacional de

Turismo,  mediante  Decreto  Federal  como Zona Prioritária  de  Interesse Turístico,

despertando  assim  “[…]  um  intenso  processo  de  especulação  imobiliária,

determinando  a  expansão  da  parte  rica  da  cidade  em  direção  à  orla

marítima.”(BISCHOF, TRAJANO, 2014, p.3). Já a região Sul e central do município

“foi  ocupada  quase  que  totalmente  por  loteamentos  de  segundas  residências,

entremeados  por  pequenos  núcleos  de  população  fixa,  comércio  e  serviços”

(BISCHOF, TRAJANO, p.3, 2014).  Melo e Furlan (2017, p.  657) ressaltam que o

turismo apesar de proporcionar o fortalecimento e crescimento da região central do

município  “acabou  por  descaracterizar  as  antigas  formas  de  ocupação”

anteriormente isolada “no interior com atividade agrícola e nas praias por pequenas

casas  de  pescadores.”  Ainda  assim  é  possível  encontrar  caiçaras  nativos  de

Ubatuba em algumas praias  da região.  As autoras  também apontam conflitos  e

incompatibilidades de uso e ocupação do espaço em Ubatuba amparado nas ações

de conservação e preservação, turismo e ocupação de residência de veraneio: “as

vias de acesso precárias e as frentes de ocupação constituídas pelas residências

secundárias”, além da “poluição hídrica agravada pelas carências de infraestrutura

de saneamento básico associadas ao aumento de frequência turística, que levaria

para os rios e praias a contaminação das águas pelo esgoto doméstico”.  MELO;

FURLAN, 2017, p. 657).

De acordo com o Censo11 Demográfico de 2010 a população é de 78.801

habitantes  com  estimativa  de  alcance  de  87.364  em  2016.  Sua  formação

populacional conta com comunidades tradicionais indígenas, quilombolas e caiçaras.

Observa-se que o caiçara que ainda mantém seus hábitos convive com os “novos

caiçaras” que ganham a vida como “empregados de turistas, funcionários públicos,

donos de comércio e na construção civil” (YÁZIGI, 2001, p. 19). O setor de serviços

é o principal meio de renda e geração de postos de trabalho. Portanto, a população

litorânea convive com o turismo sendo a principal atividade econômica, ainda que

não  devidamente  planejado.  Considera-se  neste  estudo  o  litorâneo  como  a

totalidade dos indivíduos nascidos em Ubatuba e dos migrantes que adotaram a

cidade como lugar de vida. Segundo Barbosa (2010) a população se destaca em

quatro grupos principais: turistas (veranistas), caiçaras, ubatubenses e trabalhadores

migrantes.

11 Censo Demográfico 2010. Disponível em: <http://cod.ibge.gov.br/F1L> Acesso: junho, 2017.
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Representam os  quatro  maiores  grupos  que  ocupam a  cidade:  o
turista, que passa alguns períodos na cidade em busca de lazer ou
mesmo  mantém  alguma  atividade  lucrativa,  como  pousadas,
restaurantes e boutiques; o caiçara, que mantém seu hábito de vida
fortemente  influenciado  pelas  gerações  passadas;  o  ubatubense,
aquele  que  nasceu  em  Ubatuba,  mas  foi  criado  em  hábitos
tipicamente  urbanos  e  não  possui  uma  relação  afetiva  com  a
natureza tão intensa como os caiçaras e; o trabalhador migrante, que
veio para cidade em busca de oportunidades de trabalho gerada pelo
turismo e construção civil. (BARBOSA, 2010, p. 131).

A população local convive com um aumento populacional considerável entre

dezembro e março (época de alta temporada) chegando a receber cerca de 300 mil

pessoas com aumento de até 800 mil nos feriados de Réveillon e Carnaval (MELO;

FURLAN,  2017,  p.  655,  657).  Algumas  iniciativas  favoreceriam  este  quadro  de

turismo  desordenado  entre  elas  destaque  para  as  negociações  do  processo  de

duplicação da BR 10112 (Rodovia Rio-Santos) no trecho de Ubatuba e os impactos

do novo ZEE13 – plano estadual de zoneamento ecológico-econômico documento

que classifica e altera Zonas anteriormente preservadas em Zonas urbanizadas. A

política de turismo adotada com o foco em “sol e mar” associada a superexposição

da cidade em redes sociais têm atraído o tipo de turismo depredatório. Temos como

exemplo a superlotação da Ilha das Couves na temporada 2017/2018. A Ilha sem

estrutura passou a receber 5.000 visitantes por fim de semana. Segundo a matéria

publicada pelo site Mar Sem Fim, “Ilha das Couves, pequena e sensível, sofre com

superlotação turística neste verão. E parece estar à venda…”14 expõe a falta de

planejamento turístico responsável na região. E como o jornalista e editor do Mar

Sem Fim João Lara Mesquita escreve na matéria:

Como todas as outras, a ilha das Couves, em Picinguaba, Ubatuba, é
um local  extremamente sensível  à presença humana.  Desabitada,
sem água, tem apenas 58 hectares cobertos por mata atlântica. É
circundada  por  costões  rochosos,  tem  duas  pequenas  e  lindas
praias;  a  água  do  mar  é  quase  sempre  morna  e,  normalmente,
transparente. O exemplo típico do que se convencionou chamar de…
‘paraíso’.  Mas ela  tem um sério problema:  está  muito próxima da

12Prefeitura  faz  reunião  com  DNIT  para  acertar  duplicação  da  BR  101.  Disponível  em:
<https://www.ubatuba.sp.gov.br/noticias/prefeitura-faz-reuniao-com-dnit-para-acertar-duplicacao-da-
br-101/> Acesso em: 05 mai, 2018.
13 Mapa do Zoneamento Ecológico Econômico. Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Disponível
em: <https://www.ubatuba.sp.gov.br/smma/mapa-do-zoneamento-ecologico-economico/> Acesso em:
05 mai, 2018.
14 MESQUITA, 2018. Ilha das Couves, pequena e sensível, sofre com superlotação turística neste
verão.  E  parece  estar  à  venda…Disponível  em:  <https://marsemfim.com.br/ilha-das-couves-
superlotacao-ameaca/> Acesso em: 05 mai, 2018.
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costa, a menos de 15 minutos de lancha. Essa localização pode ser
fatal. (MESQUITA, 2018).

Encontra-se em fase de elaboração pela Secretaria de Turismo de Ubatuba o

Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável  (PDITS) documento

exigido  pelo  Governo  do  Estado  para  que  estâncias  e  municípios  de  interesse

turístico possam receber, através da Lei nº 16.283, de 15 de julho de 2016, recursos

Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos (Fumtur).  Segundo o Artigo 1º  – O

Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, de que tratam os §§ 2º, 3º e 4º do

artigo 146 da Constituição do Estado, destina-se ao desenvolvimento de programas

de  melhoria  e  preservação  ambiental,  urbanização,  serviços  e  equipamentos

turísticos. Espera-se que o PDITS abranja a área cultural de Ubatuba destacando o

potencial turístico cultural da cidade, seu patrimônio imaterial e material, dentre eles

o Museu Histórico e que seja articulado junto ao Plano Municipal de Cultura PMC 15,

recentemente aprovado. Entre as diretrizes expostas no Art. 6º do Plano Municipal

de Cultura destaca-se os Parágrafos 2º e 6º como norteadores de valorização do

objeto de pesquisa:

§ 2º Valorizar e proteger o patrimônio cultural material e imaterial da
cidade, promovendo expressões, bens e serviços, reconhecendo a
cultura como vetor de desenvolvimento.
§ 6º “Compreender a cidade como espaço de vivência,  produção,
difusão e circulação da arte e cultura”.

Esta Ubatuba de “sol e mar” também encanta por seus aspectos culturais. E

apesar do turismo de massa predominante na alta temporada ainda conserva ares

de cidade do interior.  O dia a dia de uma cidade pequena por si  só contrasta o

frenesi  de  uma  metrópole:  a  praça  onde  está  localizado  o  Museu  Histórico,  as

bicicletas estacionadas nas proximidades, o ar bucólico de um dia tranquilo onde é

possível ouvir o mar quebrando na praia do Cruzeiro. Esta visão talvez romantizada

seria  um  convite  a  “distensão  psicológica”,  ao  caminhar  confortável  do  flâneur

(GONÇALVES, 2003, p.177). A cidade para o flâneur se transforma em paisagem

“ou mais precisamente: para ele, a cidade cinde-se em seus polos dialéticos; Abre-

se para ele como paisagem e fecha-se em torno dele como quadro” (BENJAMIN,

2009,  p.462).  Caminhar  pela  praça  Nóbrega,  observar  a  arquitetura,  provar  a

15 Aprovado em 09 de novembro de 2017 pela Câmara de Vereadores de Ubatuba, o PMC tem por
finalidade planejar e implementar as políticas públicas de cultura para o decênio 2017-2026. Aprovado
Plano  Municipal  de  Cultura  de  Ubatuba.  Disponível  em<https://fundart.com.br/aprovado-plano-
municipal-de-cultura-de-ubatuba/> Acesso em: 05 mai, 2018.
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culinária caiçara. Sentir a personalidade do lugar, observar costumes locais, os sons,

sotaques, cheiros; experiências sensoriais disponíveis a visitantes e locais. Pensar o

lugar é compreender que ele possui  alma e personalidade. “Há alma quando há

paixão das gentes pelo lugar” (YÁZIGI, 2001, p.24). Segundo Yázigi (2001, p.29) “a

personalidade  do  lugar  é  um  conjunto  de  características  materiais  ou  não,  que

marcam um espaço geográfico, independentemente do que um observador possa

qualificar  de  virtudes”.  Portanto,  acolhimento  seria  componente  identitário  da

personalidade do lugar desde que anfitriões cultivem tal prática.

Escolhi  como representativo  da personalidade do lugar  o  Museu Histórico

Washington  de  Oliveira,  situado  na  região  central  da  cidade.  Escolha

propositalmente contraditória uma vez que o Museu é invisível para grande parte da

população e visitantes.  Em conversa informal  com um amigo (orgulhoso por  ser

nativo) expliquei que o motivo da minha visita a cidade além de turística seria a

pesquisa no Museu Histórico. Pensativo perguntou: “Existe isto aqui?”. Respondi:

“Sim, na cadeia velha.” Balançou a cabeça e continuou: “Ah sim! A cadeia velha,

mas não sabia que era museu e nem histórico.” A conversa tomou outro rumo, mas

este trecho ficou ecoando nos meus pensamentos por dias. Até que lembrei de uma

postagem no  instagram @ubatubando, a imagem vinha com informações sobre o

Museu  e  com a  frase  que  chamou minha  atenção:  “Esta  icônica  construção  foi

absorvida pelo olhar do ubatubense de tal maneira que se faz invisível no meio da

cidade.”

Figura 2. Museu Histórico Washington de Oliveira (2017)

Fonte: Acervo FundArt
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Esta  construção  icônica  é  reconhecida  como  a  primeira  obra  de  linhas

modernas da cidade no século XX. O Museu Histórico Washington de Oliveira foi no

passado a antiga Cadeia ou Cadeia Velha como é chamada pelos moradores. O

projeto de construção da Cadeia iniciado em 1901 foi inspecionado por Euclides da

Cunha, autor do clássico Os Sertões (1902), na época funcionário do Governo do

Estado de São Paulo. Exercia cargo de funcionário da Secretaria da Agricultura,

Indústria, Comércio, Viação e Obras Públicas e em função do cargo inaugurou o

prédio em nome do governador em 1902. Atribui-se a construção e execução da

obra do prédio ao empreiteiro português Silva e ao mestre de obras apelidado de

Manoel  Sapão.  Abrigou  presos  a  caminho  da  Colônia  Correcional  do  Porto  das

Palmas (Presídio da Ilha Anchieta) servindo, também, de hospedaria para viajantes.

“Funcionando nas primeiras décadas do século XX, a Cadeia Velha alojava aqueles

que transgrediam as leis e a ordem do local, caiçaras bêbados, brigões e presos que

eram depois levados ao presídio da Ilha Anchieta” (DROUGUET, FONSECA, 2005,

p.72). A antiga cadeia funcionou no local até 1972 sendo posteriormente transferida

para a Rua Professor Thomaz Galhardo também no centro da cidade.

Segundo  as  palavras  de  Washington  de  Oliveira,  os  elementos
básicos para a promoção de uma pequena aldeia à categoria de Vila
são: o recenseamento populacional,  a construção de uma câmara,
de uma cadeia e de uma Igreja. Tais quesitos transformaram a antiga
Aldeia de Iperoig em Vila no ano de 1637, pelo governador geral do
Rio de Janeiro, Salvador Corrêa de Sá e Benevides, denominado-a
“Vila Nova da Exaltação da Santa Cruz do Salvador de Ubatuba”.
(DROUGUET, FONSECA, 2005, p.71,72).

Após uma reforma o prédio teve outros usos foi sede do Centro Municipal de

Cultura, Esportes e Turismo da Prefeitura (1977 a 1982) e da Companhia Estadual

de Tratamento de Esgoto e Saneamento Básico – CETESB (1984 a 2000). Em 2001

foi  reconhecida  como  Patrimônio  Histórico  Municipal  passando  a  ser  Museu

Histórico Washington de Oliveira através da Lei nº. 2092 de 16 de outubro de 2001

(Autógrafo nº. 58/01, Projeto de Lei nº. 76/01 – vereador Domingo dos Santos), na

gestão do prefeito Paulo Ramos (PFL).

Data de 1966 a criação do primeiro Museu Regional16 da cidade. Fundado

pelo prefeito Francisco Matarazzo Sobrinho através do Decreto 25/1966, seu acervo

ficava nos porões da Câmara Municipal. Com o passar do tempo, no ano de 1987,
16 “O Museu Regional de Ubatuba teve como gestores o historiador Paulo Camilier Florençano e
outros ilustres cidadãos de Ubatuba como: Mello Garcia Miglioni; Alcir José Guaglio, Luiz Ernesto
Kawall,  jornalista,  e  pelo  artista  plástico  José  Vicente  Dória  da  Morta  Macedo”  (DROUGUET,
FONSECA, 2005, p.73).
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devido a má conservação, o acervo museológico precisou ser transferido para o

andar térreo do Sobradão do Porto. Passou então a se chamar extraoficialmente

Museu Hans Staden.  Teve a visitação suspensa após um ano por problemas na

conservação do acervo e na estrutura do prédio (DROUGUET, FONSECA, 2005,

p.73). Seu acervo possui homenagens a várias pessoas importantes para a história

da cidade além do próprio acervo do farmacêutico Washington de Oliveira. O acervo

contém informações de personalidades locais como: Félix Guisard, Idalina Graça,

Gastão Madeira, Ciccillo Matarazzo e Manuel Baltazar de Cunha Fortes.

Figura 317. Antiga Cadeia Municipal de Ubatuba 1908.

Fonte: Acervo pessoal Odaury Carneiro

O espaço conta com a Exposição permanente “Ubatuba: o redescobrir  da

história” (projeto de pesquisa bibliográfica e documental da cidade realizada pela

pesquisadora Cintia Bendazzoli). O espaço cultural tem entrada gratuita, funciona de

segunda a sexta das dez às dezesseis horas. É administrado pela Fundação de Arte

e  Cultura  de  Ubatuba  (FundArt).  A  Fundação  também  administra  a  Biblioteca

Municipal  Ateneu  Ubatubense,  o  Sobradão  do  Porto,  o  projeto  Acervo  Memória

Caiçara, o sobrado do antigo Fórum, o Memorial Ciccillo Matarazzo e as Ruínas da

Lagoinha.

O Museu Histórico recebe o nome de Washington de Oliveira (1906 – 2001).

Nascido em Ubatuba em 30 de março de 1906, filho de Ernesto Gomes de Oliveira

(prefeito da cidade em 1908) e de Maria do Prado Gomes de Oliveira, Washington

de Oliveira foi  o farmacêutico que sonhava “em ser médico e correspondente do

Correio  Paulista  e  da  Folha  de  São  Paulo”  (DROUGUET,  FONSECA,  2005).

Apelidado de “Seu Filhinho” foi um dos nomes importantes na cidade. Atendia em

sua  farmácia  quem  precisasse  de  auxílio  médico.  Não  se  formou  em medicina
17 Prédio da Cadeia Velha ano 1908. Disponível em:<http://ubatubense.blogspot.com/2017/11/predio-da-cadeia-
velhaano-1908.html> Acesso em: junho, 2018.
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devido a falta  de condições financeiras de sua família.  Formou-se na Escola de

Farmácia  de  Pindamonhangaba  /  SP.  Durante  um bom tempo foi  o  “médico  de

Ubatuba” e atendia quem precisasse de cuidados médicos.

Seu Filhinho, para quem não sabe, foi o “médico” desta cidade, um
dos  poucos  que  registrou  em livros  a  história  de  Ubatuba,  poeta,
compositor,  foi  vereador,  prefeito,  homem  digno  e  honrado  que
sempre  defendeu  sua  terra  e  sua  gente.  Foi  o  único  que  ao  seu
tempo  foi  contrário  à  chamada  modernização,  à  derrubada  dos
casarões  antigos  e  à  expansão  das  construções  “modernas”  que
descaracterizariam Ubatuba. Na época, foi duramente criticado mas
hoje se percebe que ele tinha razão. Talvez por isso ele tenha ido em
boa hora,  em um momento que Ubatuba está ameaçada do golpe
fatal com a “brilhante” ideia da verticalização. (INGLESE, 2001)18

Figura  ativa  na  vida  política  e  cultural  de  Ubatuba  foi  agente  do  Lloyd

Brasileiro, escrivão de polícia, vereador e prefeito por duas vezes (1936 / 1945) e

escritor. Era um contador de histórias do cotidiano da cidade onde nascera. Foi um

narrador “que retoma o passado no presente na forma de memória; ou que aproxima

uma experiência  situada num ponto  longínquo  no espaço”  (GONÇALVES,  2003,

p.175).  Entre  suas obras estão os livros  “Ubatuba Documentário”,  onde relata  o

desenvolvimento  da  cidade  entre  1500  e  1937;  “Ubatuba:  Lendas  e  Outras

Histórias”, uma obra de ficção sobre o folclore local; e “A Farmácia do Filhinho” onde

relata o cotidiano, os personagens que conviveu e histórias que vivenciou.

Casou-se com Lucila Passos de Oliveira (Dona Mocinha) e do relacionamento

gerou  três  filhos:  Maria  Aparecida,  Lucilla  Anita  e  Washington  de  Oliveira  Filho.

Segundo Drouguet e Fonseca, (2005) a família de “Seu Filhinho” é  formada por

nativos  exceção o seu bisavô materno o francês Jean Marie  Giraud,  armador  e

navegante. “Seu Filhinho” faleceu aos 94 anos em 19 de janeiro de 2001. Recebeu

como homenagem póstuma, além da nomeação do Museu Histórico, a nomeação da

sala das sessões da Câmara Municipal. Através da Lei nº. 1145 de 10 de fevereiro

de 1992 (Projeto de Lei nº. 45/97, de autoria do vereador Cícero José de Jesus

Assunção) passando a Plenário Washington de Oliveira.

A farmácia  localizava-se  no  centro  da  cidade  na  Praça  da  Igreja  Matriz.

Filhinho,  católico  praticante,  costumava  frequentar  a  missa  celebrada  na  igreja.

Esteve  a  frente  da  sua  farmácia  por  cinquenta  anos.  A Farmácia  do  Filhinho

18 INGLESE, Eliane. Ubatuba perdeu, no último dia 19, um de seus mais importantes moradores.
Disponível  em:<http://www2.uol.com.br/jornalasemana/edicao116/materia1.htm>  Acesso:  10  jun,
2017.
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encerrou suas atividades em 1980 tendo seu prédio demolido anos depois junto a

outras construções antigas da cidade.

1.2 A CAPITAL DO SURF / ACOLHEDORA POR NATUREZA

A história do  Surf  na cidade tem como pioneiros os irmãos Paulo e Ricardo

Joly Issa que praticavam o esporte com suas pranchas de madeirite nas águas da

praia  da  Enseada.  Frequentadores  da  região  na  década  de  60  os  irmãos

desbravaram  o  litoral  em  busca  de  ondas  na  época  que  as  praias,  hoje

massificadas,  eram  de  difícil  acesso.  “A Praia  do  Itamambuca,  hoje  palco  dos

principais mundiais de Surf, foi ‘descoberta’ no verão de 1968, quando uma turma de

aventureiros resolveu conhecer novos  points para Surfar”, relembra Paulo Issa em

relato  ao  site  Ondas19.  “Em  1972,  Paulo  Issa  fundou  a  Associação  de  Surf  de

Ubatuba  (ASU),  realizando  o  primeiro  Festival  Brasileiro  de  Surf,  disputado  até

1987”20. A importância dos irmãos Issa vai além de Ubatuba, pois suas incursões

nas  praias  paradisíacas,  “acabou  estabelecendo  um  padrão  nacional  para  a

organização de campeonatos de surf.” Paulo pesquisou regras, foi juiz, sendo em

1988 eleito presidente da Associação Brasileira de Surf Profissional (Abrasp)21. Em

janeiro  de  1972  acontecia  o  3º  Campeonato  de  Surf  de  Ubatuba  e  o  Primeiro

Festival Brasileiro de Surf, na praia Grande. Rico de Souza foi o surfista de mais

destaque. O campeonato foi interrompido por falta de boas ondas sendo retomado

em  julho  do  mesmo  ano,  em  pleno  inverno.  Com  significativa  adesão  de

participantes o ranking final destacou a hegemonia carioca no surf: 1º Rico de Souza

(RJ); 2º Marcos Berenguer (RJ); 3º Daniel Friedmann (RJ); 4º Betão Marques (RJ) e

5º Ricardo Bocão (RJ).

19 História do Surf em Ubatuba. Disponível em: <http://www.ondas.com.br/historia.htm> Acesso em:
fevereiro, 2017.
20 Picos de Surf. Disponível em: <http://www.ubatuba.org.br/ubatubav01/portugues/surfe/surfe.aspx>
Acesso em: fevereiro, 2017.
21 Os Grandes Festivais de Surf. Disponível em:<http://surfdragonblog.blogspot.com/2013/11/> Aces-
so em: junho, 2018.
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Figura 4 – Palanque Primeiro Festival Brasileiro de Surf 1972

Praia Grande / Ubatuba

Fonte: Acervo Pessoal Paulo Joly Issa

Com o passar dos anos a cidade revelou grandes nomes do surf nacional e

mundial como: Tadeu Pereira, Ricardo Toledo, Suelen Naraísa e os integrantes da

Brazilian Storm, Filipe Toledo (1º no ranking mundial em 2018) e Wiggolly Dantas.“O

Brasil  é a terra do futebol  e Ubatuba é a capital  do Surf”  (Site Ondas).  Ainda é

possível encontrar na cidade abrigos de ônibus em formato de ondas fora o antigo

Pórtico  (com arquitetura de gosto  duvidoso)  comprovando a forte  ligação com o

esporte e a estratégia de divulgar essa identidade local.

O surf também faz parte da atratividade do lugar, o estilo de vida surfista, os

campeonatos, as praias com “ondas perfeitas” atraem adeptos e simpatizantes do

esporte. A cidade inspira outras práticas esportivas. Em 2018 foi e será palco de

eventos como: Encontro de  Skimboard  e Disco, Brasil  Ultra Triathlon,  Grand Coup

Brasil  de  Ciclismo,  Desafio  28  Praias  Região  Sul  e  Norte  –  Maratona  de

Revezamento, Triathlon Long Distance e o Festival Solstício de Verão (a cidade é a

primeira do continente a receber os primeiros raios de sol do verão). Há tempos

havia um outdoor propositalmente colocado às margens da Rio-Santos próximo a

praia  de  Ubatumirim  com a  frase:  O  verão  começa  aqui!  O  Verão  começa  em

Ubatuba na sexta-feira, 21 de dezembro de 2018.
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Figura 5 – Festival Solstício de Verão

Fonte: Acervo FundArt

Destaco  uma  postagem  no  grupo  Memória  de  Ubatuba  –  Retalhos

Históricos22 que gerou uma polêmica sobre quem afinal iniciou o surf na cidade. Um

administrador do grupo compartilhou um texto que conta a história do esporte na

cidade. A polêmica em torno de quem seria “o pai do surf” ganhou desdobramentos,

pois os irmãos Issa seriam turistas e não locais. Em nota o administrador justifica:

[…] Mas o texto fala sobre os pioneiros, isso mesmo. os pais do Surf
em Ubatuba já que muitos nem nascidos eram ainda, é lamentável
saber que uma pessoa não queira aceitar que foram Turistas, como
Paulo  Joly  Issa,  Kalls,  Brucci  Rheiny  Jaschke,  com  seu  amigo
Roberto Ferrari, etc.[…] Sou caiçara e gostaria poder falar que tudo
começou  com  um  caiçara,  mas  a  verdade  tem  que  ser  dita  os
grandes eventos e o início de toda esta História começou com Turista
sim, mas caiçara de coração, pois todos são amigos e têm casas em
Ubatuba a muitos anos, Os créditos da minha postagem no grupo é
esta aqui, ok. ABRAÇOS. (MEMÓRIA DE UBATUBA – RETALHOS
HISTÓRICOS, 2017)

Conheci Ubatuba como “Capital do Surf”. Existe uma cena forte de Surf na

cidade e a reconheço como tal  e, independente de quem foi  o pioneiro no Surf,

tenho  a  certeza  de  que  o  esporte  faz  parte  da  personalidade  local  e  tem  sua

importância na atividade turística. Não é raro encontrar na cidade as bicicletas com

suporte  para  prancha.  O  jornalista  Salim  Jorge  Burihan  ressalta  que  agora  é  o

momento da retomada do Surf como atrativo turístico da cidade:

22 Ubatuba  sua  Opção  de  Lazer  –  Esportes  –  Texto  original:  “A História  do  Surf  de  Ubatuba.”
Disponível  em: <http://www.ubaweb.com/ubatuba/esportes/index_esp_masc.php?espo=surf> Acesso
em: 20 Jul, 2018.
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O  surfe  mudou  a  vida  de  muita  gente  em  Ubatuba.  E,  poderá
continuar mudando, se houver incentivo. Por isso, faço questão de
destacar  os  trabalhos  realizados  pelo  Paulo  Issa,  Zecão,  Jacob,
Ricardo Toledo,  enfim, de todos aqueles que fizeram do surfe um
incentivo para os jovens e um forte incremento ao turismo da cidade.
Ubatuba tem que ter um museu do surfe, uma escola de surfe (tipo
colônia de férias) e eventos de surfe, o ano inteiro (SALIM BURIHAN,
2017)23.

Por  meio  da  Lei  nº.  1454  de  12  de  julho  de  1995,  de  autoria  do  então

vereador Eduardo de Souza César, institui-se a frase símbolo do município: Ubatuba

Capital do Surf. Passado alguns anos o vereador Eduardo de Souza César (DEM)

torna-se  prefeito  da  cidade  por  dois  mandatos.  Em  seu  primeiro  mandato  a

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo decreta e promulga o Município de

Ubatuba como “Capital do Surf” no Estado de São Paulo por meio da Lei Estadual nº

12.718, de 5 de outubro de 2007 de autoria do deputado estadual Gil Arantes (DEM)

–  (ANEXO B).

Artigo  1º  – Fica  Instituída a  frase símbolo  do Município  “Ubatuba
Capital do Surf”.
Artigo 2º – Fica obrigatória a consignação da frase símbolo instituída
por esta Lei, nos impressos oficiais de uso externo da Administração
Direta e Indireta do Município,  bem como em todas as formas de
veiculação do Município em programas, campanhas promocionais e
eventos  em  geral,  nos  quais  a  Administração  Pública  Municipal
promova, participe ou apoie. (TRECHOS Lei nº 1454/1995).

A mudança de Capital do Surf para Acolhedora por Natureza acontece mais

tarde por meio do Projeto de Lei nº.1394/2015 de autoria da Deputada Estadual Ana

do Carmo (PT) com parecer favorável em 11 de agosto de 2016, conforme consta no

Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)24. A Lei nº 16.750, de 07 de junho de

2018 outorga a Ubatuba o título de “Cidade Acolhedora por Natureza” (ANEXO – C).

Em seu Projeto de Lei a Deputada justifica:

Ubatuba  é  um  dos  principais  destinos  turísticos  do  Estado,
especialmente em virtude da balneabilidade de suas praias e das
condições privilegiadas que estas proporcionam para a prática de
esportes  aquáticos  como  o  surfe.  A  propósito,  nas  praias  do
Município,  encontram-se  condições  para  a  prática  do  surfe  muito

23 A  história  do  surfe  em  Ubatuba  tem  que  ser  valorizada.  Disponível  em:
<https://salimburihan.blogspot.com/2017/08/via-orla_4.html?spref=fb> Acesso em: 20 jul, 2018.
24 PL 1.394/2015 (Aprovação) Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP), p.3, 11 de Agosto de
2016.  Disponível  em:  <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/122661729/dosp-legislativo-11-08-2016-
pg-3> Acesso em: 25 out, 2016.
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raras  em  outros  lugares  do  Estado.  Por  essas  características,
Ubatuba  tem  sido  considerada  uma  “cidade  acolhedora  por
natureza”,  de  tal  modo  que  a  expressão  já  se  converteu  numa
antonomásia  consagrada  para  fazer  referência  ao  Município.  […]
Considerado  um  paraíso  ecológico  do  Litoral  Norte  paulista,  o
município conta com ampla rede hoteleira e gastronômica e agrega
infinitas riquezas naturais. Sua gente simples, de rica cultura, acolhe
os visitantes em busca de lazer e diversão. […] E não é só isso, a
cidade conta com um dos primeiros parques subaquáticos do Brasil,
situado na área de preservação ambiental  do Parque Estadual da
Ilha  Anchieta,  e  é  habitada  por  comunidades  tradicionais,
quilombolas,  indígenas  e  caiçaras,  que  mantêm  suas  tradições  e
costumes preservados. (TRECHO PL 1394/2015)

Destaque  para  o  trecho  que  afirma  que  os  costumes  das  comunidades

tradicionais  são  preservados,  ainda  que  o  Turismo  de  Base  Comunitária  esteja

presente no desenvolvimento turístico da cidade tal afirmativa é um equívoco. Este

fato traz à tona o distanciamento  político de questões básicas sobre patrimônio.

Questiono se tais motivos teriam força para tornar a expressão uma antonomásia e

se Ubatuba é facilmente identificada como acolhedora por  anfitriões e visitantes.

Independente dos meus questionamentos o título é então incorporado a cidade, e

por um período passa a direcionar as ações de marketing e a projeção da cidade no

mercado  turístico.  No  entanto,  é  nítida  a  descontinuidade  e  confuso  o

posicionamento da marca lugar com a alternância de poder. A frase foi integrada à

cidade acompanhada de novo tratamento visual da marca. Questiono se a alteração

para “Acolhedora por Natureza” ressignificou a imagem atribuindo novo sentido a

hospitalidade local e a vocação turística. Não se questiona o potencial turístico da

cidade, mas os caminhos que levaram a alteração da frase símbolo para o título em

questão. Quais seriam os critérios utilizados para a transição? Há conjecturas que

nos levam a pensar que esses caminhos seriam uma estratégia de place branding25,

cabe  lembrar  que  place branding tem a  ver  com a  cidade em sua  totalidade e

destination  marketing ou place  marketing com  suas  características  turísticas

(ESTEVES, 2015). Não pretendo expor com profundidade os conceitos do marketing

até  porque  não  é  este  o  foco  do  trabalho,  porém não  há  como desvencilhar  a

atividade turística das estratégias de promoção.

Ao se pensar em algumas cidades é possível visualizá-las associando-as a

imagem promovida seja por meio de frases símbolo, slogan ou demais estratégias

de place branding. Cidades comercializadas como produto tendo como background

25 Tornar  um lugar  único,  destacar  suas  características  e  diferenciais  atribuindo-lhe  uma  marca
(brand) (KAVARATZIS, 2008).
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um  mundo  globalizado  ou  como  afirma  Bauman  (2007,  p.39)  um  mundo

“negativamente  globalizado”  onde  problemas  locais  exigiriam  soluções  globais.

Sendo a competitividade uma constante, posicionar-se e expandir novos mercados é

a  premissa  destes  tempos.  Cooper  (2001,  p.382)  aponta  que  o  sucesso  do

marketing passa a ser vinculado ao posicionamento no “imaginário ou mente do

consumidor.”  Neste  contexto  a  busca  por  posicionamento  e  competitividade

incorpora estratégias do marketing corporativo para fomentar o consumo da cidade.

O  fenômeno  socioespacial  do  turismo  envolve  diversos  agentes  sociais,

Esteves (2015) destaca que o  place branding  como forma de engajamento, deve

atuar sobre duas perspectivas a do visitante e a do morador e ser uma construção

colaborativa entre poder público, iniciativa privada e cidadãos. Discurso perfeito na

teoria, mas não é o que se constata na prática em muitos destinos turísticos. Em

tempos que a busca por posicionamento e a competitividade dos destinos turísticos

se sobrepõe às questões de sustentabilidade a promessa de inserção no mercado

global estaria associada principalmente a visão economicista da atividade turística.

Caberia reflexões, pois no afã de se projetar local e globalmente, se haveria espaço

para o diálogo entre os agentes sociais.

Segundo Ocke e Ikeda (2014, p.674) estudos críticos apontam o marketing de

lugar como uma ferramenta a favor do neoliberalismo e há questionamentos sobre

os benefícios da estratégia a longo prazo e se esta seria capaz de promover bem-

estar social e qualidade de vida aos cidadãos. Haveria também especulações sobre

o possível  favorecimento do mercado externo em detrimento do mercado interno

polarizando as desigualdades. A estratégia considerada multidisciplinar envolve o

interesse de públicos variados. Sanchez (2001, p.33) destaca que “a nova inspiração

encontrada pelo capitalismo na conquista do espaço compreende a compra e venda

do  espaço  na  escala  mundial”  e  a  cidade  vista  como  produto  indicaria  a

mercantilização  dos  espaços  como  produto  do  desenvolvimento  do  mundo  da

mercadoria, da realização do capitalismo e do processo de globalização em sua fase

atual. A imagem local comercializada, muitas vezes, contradiz a realidade local. As

características tangíveis e intangíveis que compõe a imagem do lugar tem caráter

preexistente. Restaria saber se tais características são levadas em conta durante o

processo de construção da marca da cidade. A elaboração desta deveria ser um

processo a longo prazo, ir além da promoção, mas manter-se interconectada com o

desenvolvimento local.
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Em Ubatuba até o término do governo anterior (2013 – 2016) a identidade

visual da cidade fazia referência ao título em questão. Com a nova administração

(2017 – 2020) volta a se identificar como Capital do Surf. Em suma à medida que há

alternância há descontinuidade, algo comum a realidade política brasileira.

Qual dos títulos26 expressa traços identitários do lugar? Disputa política ou

uma  estratégia  marketing  a  iniciativa  de  conceder  o  título  de  Acolhedora  é  um

desafio a compreensão das relações interpessoais e das virtudes ali existentes.

1.3 A INTERSEÇÃO DOS OLHARES

Longe de ti Ubatuba

a saudade me devora

deixando-me alucinada

de vontade de te ver.

quem me dera tuas praias,

as tuas serras rever.

(Saudades de Ubatuba – Idalina Graça)27

Meu primeiro contato com Ubatuba se deu através de uma tia no final  da

década de 1980. Desde então viajar seis horas de carro ou de ônibus do Rio de

Janeiro ao Litoral  Norte de São Paulo não só se tornou uma aventura constante

como uma espécie de refúgio para a família manter o contato. Férias de verão em

Ubatuba com os primos, férias de inverno na casa da avó no Rio de Janeiro. E

assim  foram  passando  os  anos.  Aquela  Ubatuba  bucólica,  preservada  e  pouco

conhecida foi crescendo sem deixar de ter um “ar de cidade do interior” onde a vida

acontece no entorno da praça, do coreto e da Igreja Matriz.

Com o passar do tempo as idas e vindas foram se tornando insuficientes e o

desejo de morar em um lugar tranquilo se concretizou no final da década de 1990.

Ubatuba nos recebeu com chuva naquele abril de 1997 fazendo valer seu título de

“Ubachuva”. Ubatuba, na minha percepção, chove dia sim e dia não (quase sempre)

e quando faz sol é uma festa. Segundo Melo e Furlan (2017, p.658) analisando os

aspectos físicos e naturais de Ubatuba chega-se à conclusão que:

26 Em contato com a  Secretaria de Comunicação de Ubatuba não obtive autorização para expor o
Logotipo  “Acolhedora por Natureza” do Governo PT (2013 a 2016) e o Logotipo “Capital do Surf” do
Governo PSD (2017 a 2020).
27 Poema Saudades de Ubatuba de Idalina Graça. In: AROUCA, Justo. Ubatuba – Onde a lua nasce 
mais bonita. Taubaté: Cabral, 2012.
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Ubatuba  apresenta  em  seu  território  uma  intensa  interação  entre
relevo  e  vegetação,  sendo  que  o  primeiro  apresenta  grandes
declividades,  com  vales  encaixados  e  drenados  por  rios
encachoeirados – a Serra do Mar, e a segunda apresenta-se como
uma densa floresta úmida que cobre esse substrato, são as Matas
Atlânticas [...] Para compreensão da dinâmica natural da paisagem,
além das  características  da  cobertura,  tem-se  que dar atenção  a
características  climáticas.  A  área  apresenta  totais  de  chuva
orográficas elevados e temperaturas que diminuem com a altitude da
base, do nível do mar ao topo, que podem ultrapassar 1.000 m.[…]
Com as precipitações atingindo 2.500 mm anuais, chegando a 3.000
mm na média vertente da serra, decrescendo rumo ao sul.

Foi naquele Abril chuvoso sob influência do fenômeno climático El Niño28 que

deixei de ser turista (se é que é possível deixar de ser) e me tornei moradora. Como

Paulinho  Moska29 diria:  “Tudo  novo  de  novo.  Vamos  mergulhar  do  alto  onde

subimos.” Lembro-me com saudades do “frio na barriga” no primeiro dia de aula na

escola que ficava a poucos metros da minha casa e claro da recepção não tão

calorosa da turma. Ao chegar em Ubatuba automaticamente você é identificado pelo

gentílico da sua terra natal,  ou seja,  meu sobrenome virou “a carioca”.  Logo fui

questionada se tinha parentes na cidade, “a hospitalidade consiste em interrogar

quem chega?” (DERRIDA, 2003, p. 25). Como se ter parentes é ter uma justificativa,

um parecer para fazer parte daquela comunidade, quase como legitimando minha

presença. Desde a primeira visita a cidade, como turista, fui bem recebida. Amigos a

pouco tempo ofereciam suas casas, abriam mão do seu conforto para nos receber.

O caiçara, ou melhor, o ubatubense a meu ver é desconfiado no primeiro contato,

porém com o tempo são receptivos e acolhedores.

Aos poucos fui me adaptando e desconstruindo a imagem de cidade paraíso

que compõe o imaginário do turista. Aprendi que “morar onde você passa as férias”

não te exime das agruras do cotidiano: cidade cheia na temporada de verão, trânsito

caótico,  carros  com  som alto,  lixo  nas  praias  em  contrapartida  ao  silêncio  e  a

sensação de paz no período de sazonalidade. Mesmo com todos os problemas viver

em uma cidade que tem no turismo sua principal fonte de renda e desenvolvimento

me fez entender  que era preciso ir  além do conhecimento pela vivência.  Então,
28 El Niño representa o aquecimento anormal das águas superficiais e subsuperficiais do Oceano
Pacífico Equatorial. A palavra El Niño é derivada do espanhol, e refere-se a presença de águas quen-
tes que todos os anos aparecem na costa norte de Peru na época de Natal. Na atualidade, as anoma-
lias do sistema climático que são mundialmente conhecidas como El Niño e La Niña representam
uma alteração do sistema oceano atmosfera no Oceano Pacífico tropical, e que tem consequências
no tempo e no clima em todo o planeta. O que é El Niño e La Niña? Disponível em:<http://www.inpe.-
br/acessoainformacao/node/399> Acesso em: 15 jun, 2018.
29 MOSKA, Paulinho. Tudo Novo de Novo. In: Tudo Novo de Novo. Casulo Promoções Artísticas.
Produtores: Sacha Amback, Marcos Suzano. CD, 2003
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decidi pelo Turismo como área profissional e acadêmica. A relação afetiva aconteceu

ao longo dos anos, o que não afetou o olhar crítico para os problemas da cidade.

Uma vez tendo o “Olhar do turista” e o “Olhar de ex-moradora” por que não retornar

à cidade que sempre me acolheu com o “Olhar de Pesquisadora”?

Foi com o olhar de pesquisadora que percebi o Museu Histórico Washington

de Oliveira. Como turista passava pela praça Nóbrega via a construção, mas não me

tocava ou despertava os sentidos. Como moradora passava perto (ora caminhando,

ora  de  bicicleta)  na  volta  da  praia  ou  ao  visitar  a  Igreja  Presbiteriana  próxima.

Perguntava que prédio é aquele e sempre alguém me respondia é a “Cadeia Velha”

sem mais  detalhes.  Em meus retornos a  cidade já  formada e  com visão crítica

apurada passei  a  me interessar  pelos  poucos prédios  históricos  preservados na

cidade. Questionava o porquê de Paraty, cidade vizinha, manter seu centro histórico

preservado enquanto Ubatuba simplesmente deixava a desejar o cuidado com seu

patrimônio.

Não é raro perceber que o campo indica o método de pesquisa a ser utilizado.

Sendo  assim,  o  contato  com  a  realidade  estudada  induz  ao  uso  de  elementos

etnográficos para compreensão das interações no objeto de pesquisa em questão.

Optando-se  pela  pesquisa  de  base  etnográfica,  é  possível  “captar  determinados

aspectos  da  dinâmica  urbana  que  passariam  despercebidos”  (MAGNANI,  2002,

p.10) caso utilizássemos, a priori, métodos quantitativos. Foi assim que em Janeiro

de 2018 iniciei minha Pesquisa de campo de base etnográfica, com a proposta de

promover  o  diálogo  entre  teoria  e  vivência  no  campo  como  caminho  para

entendimento e desenvolvimento do estudo, ou seja, o “olhar de perto e de dentro”

sugerido por Magnani (2002), dando voz aos agentes sociais envolvidos na dinâmica

entre turismo e hospitalidade local. Evitando-se, dessa forma, pensar a cidade de

Ubatuba  e  o  Museu  Histórico  Washington  de  Oliveira  à  parte  de  seus  agentes

sociais: “[…] turistas, empresários, poder público, trabalhadores diretos e indiretos e

população  residente  nos  destinos  turísticos”  (FRATUCCI,  2008,  p.10).  Magnani

(2002,  p.  7)  destaca  o  seguinte  em  sua  crítica  a  alguns  estudos  etnográficos

urbanos:

Tem-se a cidade como uma entidade à parte de seus moradores:
pensada como resultado de forças econômicas transnacionais, das
elites locais,  de lobbies políticos,  variáveis demográficas, interesse
imobiliário  e  outros  fatores  de  ordem  macro;  parece  um  cenário
desprovido  de  ações,  atividades,  pontos  de  encontro,  redes  de
sociabilidade.
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Não apenas a cidade às vezes é estudada à parte de seus moradores como o

Turismo é tido como o sujeito dos processos de turistificação30. Entende-se que a

Cidade e o Turismo não devem ser considerados sujeitos mas sim o resultado da

interação social existente no lugar. Portanto, a cidade seria Acolhedora mediante as

interações das redes de sociabilidade seguirem a hospitalidade como conduta, seja

comercial  ou  incondicional,  como  veremos  em  outro  momento  neste  trabalho.

Segundo Fratucci (2008, p.75) o turismo deve ser visto como:

Um conjunto de agentes inter-relacionados no tempo e no espaço,
que  compõem  redes  territoriais  e  de  relacionamentos,  sazonais,
flexíveis e fluídas, onde ocorrem os encontros de alteridades distintas
(do turista, do trabalhador, do anfitrião, do poder público e do capital),
apoiadas tanto pela lógica da produção como do consumo.

Seguindo com minha pesquisa  de campo tirei  um tempo para  flanar  pelo

centro de Ubatuba. Alta temporada, cidade cheia, passando pelo calçadão com seu

comércio de produtos variados de  souvenirs a eletrodomésticos. Sentada em um

dos bancos passei a observar o movimento de turistas e moradores. Próximo, um

músico  de  rua  tocando  reggae e  surf  music,  ao  meu  lado  dois  moradores

conversando sobre política deixando claro a polaridade Política que o nosso país

está submerso.  Nada melhor  que um calçadão para perceber  a diversidade que

compõem uma cidade turística. Vários sotaques, idiomas e expectativas se misturam

no ir e vir de turistas afoitos por novidade e moradores vivendo mais um dia em seu

espaço vivido ou espaço da vida. Grinover (2006, p. 34) explica este conceito do

geógrafo Guy Di Méo: “O espaço vivido também é identificado como espaço global e

total que reúne três dimensões: o conjunto dos lugares frequentados pelo sujeito (o

próprio  espaço  da  vida),  as  inter-relações  sociais  imbricadas  e  os  valores

psicológicos que são projetados e percebidos”. A cidade como um todo conteria o

espaço vivido: as praias, praças, ruas, espaços culturais, vilas, etc.

Caminhando  é  possível  avistar  a  praça  que  leva  o  nome  de  Manoel  da

Nóbrega, jesuíta que veio a Vila de Iperoig para tentar pacificar os índios no episódio

da Confederação dos Tamoios. Agradável e tranquila a praça ainda abriga o prédio

histórico do Antigo Fórum atual sede da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba –

Fundart.

30 O planejamento turístico dá início ao processo de turistificação, que ocorre quando um espaço é
apropriado pelo turismo, fazendo com que haja um direcionamento das atividades para o atendimento
dos que vem de fora, alterando a configuração em função de interesses mercadológicos. (ISSA, Yara
Silvia, DENCKER, Ada de Freitas, 2006, p.2)
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Figura 6 – Sede da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba / FundArt

Fonte: Acervo FundArt

A  construção  do  Antigo  Fórum  ocorreu  entre  1958  e  1960.  Segundo

informações  da  FundArt  o  prédio  passou  por  um  incêndio  perdendo  todos  os

documentos “incluindo arquivos do cartório de notas, imóveis e registro, que também

funcionavam no local.”  Surgindo assim o boato de que foi  um incêndio criminoso

promovido  por  “interessados  em  ocupar  as  terras  do  município.”31 Desde  2007

tornou-se  sede  administrativa  da  FundArt,  além  de  abrigar  o  Acervo  de  Artes

Plásticas da Fundação, a Oficina do Balé Clássico e o Acessa São Paulo (Programa

de Inclusão Digital do Governo do Estado de São Paulo).

Seguindo  minha  incursão  na  Praça  Nóbrega  chego  ao  Museu  Histórico

Washington  de  Oliveira.  Naquele  janeiro  o  Museu  ainda  estava  com  a  pintura

desgastada e sinais de mofo em seu interior. Coincidência ou não dois meses após

minha visita o Museu passou por uma revitalização recebendo nova pintura. Porém,

em maio de 2018 o Museu sofreu atos de vandalismo. Fora pichado em sua fachada

lateral uma frase de cunho político pedindo a liberdade de um preso da Operação

Lava a Jato. Prontamente a FundArt com sua equipe de manutenção reparou os

danos  causados.  Publicou  uma  Nota  de  Repúdio32 em  rede  social  expondo  a

importância  da  valorização  do  patrimônio  municipal  e  do  Museu  como  um  dos

lugares de memória da história local. Torna-se lugares de memórias, pois:

Guardam a memória social, alicerçam memórias coletivas e cuidam
de  revelá-las  e,  ao  mesmo  tempo,  preservá-las.  Há,  neles,  a
chamada “vontade de memória” – o desejo coletivo de preservação
da história, de reconhecimento do valor documental e monumental e
de valorização das identidades. (SPOLON, 2017, p.255)

31 Portfólio Antigo Fórum. Disponível  em: <https://fundart.com.br/dt_portfolio/antigo-forum/> Acesso
em: 27 jun, 2018.
32 Nota de Repúdio disponível em: <https://www.facebook.com/FundartUbatuba/>Acesso em: 30 jul,
2018.
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No entorno do Museu, bicicletas estacionadas uma característica de Ubatuba

que poderia também ter o título de “Cidade das Bicicletas”. Fui recebida pelo único

funcionário  fixo  do  Museu  o  auxiliar  administrativo  Vital  Fernandes,  com  quem

mantive contato por e-mail durante alguns meses antes da visita. O Museu conta

ainda  com um agente  cultural  que  atende  o  público  mediante  agendamento  de

visitas guiadas. Já na recepção me identifico e começo uma conversa informal sobre

as visitas  e os  formulários  de avaliação preenchidos ao final  da  visita.  Entre  as

sugestões feitas pelos visitantes estão: Tornar os textos bilíngues; Nomear as peças

e explicar seu funcionamento e Reimprimir as etiquetas que estão ficando ilegíveis –

(sugestão atendida).  Sugestões perceptíveis,  porém não notadas pela direção do

Museu. Em janeiro de 2018, o Museu abria das oito horas às dezoito horas fechando

para almoço, porém fui informada que era no horário de almoço que surgiam mais

visitantes então a proposta era funcionar das dez horas às dezesseis horas sem

fechar para o almoço atendendo assim essa demanda.

De  acordo  com o  Relatório  Anual  de  Atividades  o  Museu  recebeu  1.926

pessoas até dezembro de 2017. Sendo 89,6% oriundos do Estado de São Paulo e

2,5% de outros países incluindo em grande parte argentinos, além de franceses,

ucranianos,  finlandeses,  australianos  dentre  outros.  Segundo  o  funcionário  do

Museu muitos chegam acreditando que o prédio seria uma capela e se surpreendem

ao descobrir um museu no local.

Figura 7 – Relatório anual de atividades desempenhadas no Museu Histórico

Fonte: FundArt
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Um fato que não posso deixar passar é a falta de informação sobre a Cadeia

Velha há apenas um cartaz com informações (já divulgadas) não atendendo a quem

procura mais dados a respeito. Posteriormente, ao solicitar mais informações sobre

a Cadeia Velha, por e-mail o agente cultural responsável pela visita monitorada, tão

somente enviou o link33 do site da Fundart com as informações de praxe. O prédio

em si  seria um atrativo. Certamente há muita história ainda não apresentada ao

público sobre o prédio, além da narrativa já exposta. Spolon (2017, p.249) aborda a

questão destes tipos de edificações transformadas em museus:

Prisões convertidas em espaços museais são chamadas de prisões
museificadas ou de museus prisionais. Os processos de conversão
envolvem a patrimonialização  do  sofrimento  e  estão inseridos  em
uma  proposta  maior,  relativa  à  luta  pelo  direito  à  memória  e  à
verdade,  à  promoção  do  estado  de  paz  e  aos  movimentos
continuados de resolução de conflitos.

Talvez  a  escolha  da  narrativa  seja  proposital,  apresentar  o  prédio  como

cadeia,  porém sem  aprofundar  neste  fato  histórico  apenas  relevando  o  fato  de

Euclides da Cunha ter inspecionado a obra. Mario Chagas em seu texto de 2011

(p.105)  “Os  Museus  na  Moldura  da  Crise”,  expõe  que  os  museus  “são  campos

discursivos, centros de produção do conhecimento e arena política”. Compreende-se

então  que  o  recorte  de  memória  a  ser  exposto  ao  público  é  resultado  dessas

relações sociais. Chagas (2001, p.105) completa: “Memória, esquecimento, poder,

resistência, imaginação, poética e política estão em jogo nos museus, tanto para

produzir o passado, quanto para inventar o futuro.” No momento da minha visita um

senhor  questionou a falta  de  informação sobre  o  prédio  como Cadeia.  Sendo a

pesquisa de campo de base etnográfica, a visita dele acabou sendo meu primeiro

momento de observação direta.  Era apenas nós dois,  um acervo confuso e três

salas de exposição com o intuito de contar a história de Ubatuba.

33 Museu  Histórico  “Washington  de  Oliveira”  (Cadeia  Velha).  Disponível  em:
<https://fundart.com.br/dt_portfolio/museu-historico-washington-de-oliveira/> Acesso em: 20 jul, 2018.
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Figura 8 – Museu Histórico Parte Interna – (Janeiro de 2018)

Fonte: Acervo Pessoal

Não me ocorreu abordar a experiência do visitante durante a vista, embora “a

verbalização  da  experiência  pela  pessoa  que  vivencia  seja  essencial  para  que

possamos entender e compartilhar essa experiência.” (SCHMITT, 2013, p.207). No

entanto, ao questionar o visitante durante a visita incorremos no erro de interromper

o  curso  natural,  caso  o  questionamento  seja  no  final  teremos  um  resumo  da

experiência  sem  captar  “a  precisão  e  delicadeza  da  descrição  da  experiência

efetivamente vivida.” (SCHIMITT, 2013, p.207). O autor aponta o conceito de enação

proposto  por  Varela  e  Maturana  (1974)  como  método  para  compreender  a

experiência do visitante apresentando que a ideia fundamental da enação consiste

no fato que as habilidades cognitivas estão intimamente ligadas ao que é vivido,

como um caminho que se apresenta através do andar. Sade (2009, p. 46) explica o

conceito de enação da seguinte maneira:

O  conceito  de  enação  deriva  do  inglês  to  enact,  que  significa
literalmente atuar, por em ato, efetuar. Varela (1988) pretende com
ele preservar a proximidade entre ação e ator, ou seja, a ação está
inevitavelmente  ligada  a  um  sujeito,  mas  este  não  existe
independentemente dela (ser = fazer). Ao mesmo tempo, a enação
afirma que o conhecimento não depende unicamente de qualidades
intrínsecas do que se conhece, pois este é enagido, nós fazemo-lo
emergir (ser = fazer = conhecer).

Daniel Schimitt (2014, p. 46) em seu estudo sobre a adequação da mediação

em museus a partir da experiência dos visitantes, apresenta seu método de análise

em dois estágios. Em primeiro lugar “equipa-se o visitante com uma mini-câmera

que registra o campo de sua percepção visual durante sua visita. Assim, preserva-se
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um traçado de vídeo do mundo percebido pelo visitante.” No segundo estágio, este

filme é apresentado ao visitante e o mesmo é convidado a comentar sua experiência

a partir das imagens geradas. Esta conversa entre visitante e pesquisador é filmada

para posteriormente ser analisada. Este método seria “uma forma de revivescência

produzida por uma excitação neurofisiológica.”

À medida que os visitantes adentram o museu, eles sabem que há
algo  a  entender  ou  encontrar.  Esse  enredo  cria  uma  tensão  e  a
resolução dessa tensão é relatada pelos visitantes como o ato de
compreender. Assim que um visitante encontra uma resposta para a
pergunta que ele faz, ele "entende" e passa a ter uma sensação de
prazer.  É  o  prazer  da  visita  que  chama  a  atenção  como  um
mecanismo  de  descoberta,  compreensão  e  deleite.  (SCHIMITT,
2014, p.50)

Embora  seja  fascinante  o  método  de  Schimitt  me  limitei,  por  motivos

logísticos  e  de  disponibilidade  (recursos  financeiros),  a  observar  e  interpretar

descrevendo o comportamento do visitante durante o tempo de visita. Estávamos

nós,  eu e o senhor caminhando pelo Museu,  sem mediação,  tentando encontrar

significado para aquele acervo. As grades ainda separando “as celas” (atualmente

espaço de exposição) e nas janelas dão um ar pesado ao dia ensolarado de verão.

Na primeira sala de exposição objetos expostos dando a impressão de estarmos

conhecendo um gabinete de curiosidades.

Na mesma sala de exposição o Relógio da Igreja Matriz instalado em 1875 na

única torre da Igreja Matriz Exaltação da Santa Cruz (o relógio funcionou até 1954),

e objetos representativos da história negra em sua maioria instrumentos de tortura

encontrados  nas  “ruínas  do  antigo  engenho  da  fazenda  Bom  Retiro”.  [...]

Gargalheiras de ferro que eram colocadas no pescoço deles para evitar fugas e

calcetas que se prendiam ao tornozelo e dificultavam o passo, algumas ainda com

as  correntes  que  os  aprisionavam,  estão  expostas  no  museu.”  (JORNAL

INFORMAR, 2016). A Fazenda Bom retiro foi construída em 1828, pelo seu primeiro

proprietário  o  engenheiro  francês  Stevenné,  “sendo  classificada  como  engenho

devido ao aqueduto existente e ao que restou das instalações de uma roda d’água.”

(ARRUDA et al, 2017, p.26). As Ruínas foram tombadas em 1985 pelo Condephaat

(Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do

Estado de São Paulo). A partir de 1989 passa a ser administrado e mantido pela

FundArt34. Trata-se de um importante atrativo turístico e cultural para a cidade.
34 Ruínas da Lagoinha. Disponível em: <https://fundart.com.br/dt_portfolio/ruinas-da-lagoinha/> Aces-
so em: 30 Jul, 2018.
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Ainda na primeira sala de exposição encontram-se Tijolos e Fragmentos de

Telhas preservados da antiga Igreja de Nossa Senhora do Rosário pertencente à

"irmandade dos homens de cor". Um fato curioso é que na Praça Nossa Senhora da

Paz de Iperoig substituíram a Igreja por um monumento doado pelo Papa D. João

XXIII. Em artigo publicado no extinto Jornal A Semana por ocasião do 363 anos de

Ubatuba faz-se uma crítica a “amnésia do povo” em relação a monumentos e a

história da cidade.

[…] Outros são ignorados pela amnésia do povo como, por exemplo,
o monumento doado pelo Papa D. João XXIII, no quarto centenário
da Paz de Iperoig, em homenagem a antiga igreja de Nossa Senhora
do Rosário dos Homens Pretos: a estátua de Nossa Senhora da Paz
de Iperoig, que até hoje permanece na praça de mesmo nome; ou
até mesmo o ignorado monumento feito de uma rocha, o granito de
nome “verde-ubatuba”, localizado na rotatória da avenida Iperoig, de
valor  inestimável,  pois  encontra-se  apenas  em  Ubatuba  e  no
continente  africano,  e  tantos  outros  espalhados  pela  cidade.
(JORNAL A SEMANA, 2000).

Seguindo a visita na mesma sala de exposição em que se encontra o relógio

da Matriz e objetos da história negra encontramos utensílios típicos caiçaras, como

dito  anteriormente:  um gabinete de curiosidades.  Na segunda sala de exposição

encontramos  artigos  indígenas,  peças  do  sítio  cerâmico  do  Itaguá  e  dos  sítios

arqueológicos do Tenório e da Ilha do Mar Virado35.

O assentamento  do sítio  Mar  Virado  se  deu  por  grupo pescador-
coletor entre os anos 1546 B.P. a 550 d.C. com permanência mais ou
menos de 900 a 1000 anos. Por volta do séc. X o sítio foi reocupado
pelos Tupi permanecendo naquele local até o ano 1000 e no séc. XVI
tivemos a chegada do europeu. Do séc. XVIII até meados do séc. XX
tivemos a presença marcada do caiçara. (UCHÔA, 2009, p.37).

Entrei na terceira sala de exposição acompanhada do visitante que passou

um tempo parado em frente ao piano que pertencia a Madre Glória. Ao ver o piano

senti  vontade  de  tocá-lo  seria  esta  também  a  vontade  do  visitante?  No  grupo

“Memória de Ubatuba – Retalhos Históricos”36 é possível ver alguns relatos sobre o

piano que me leva a perceber o valor afetivo de algumas peças do acervo para os

moradores.
35 O sítio arqueológico Mar Virado faz parte de um Programa de Arqueologia proposto para o litoral
norte  do Estado de São Paulo  desenvolvido pelo  Museu de Arqueologia  e  Etnologia/USP sob a
coordenação da autora (Dorath Uchôa) a partir de 1982, contando com a participação de alunos da
pós-graduação e de técnicos do MAE/USP. (UCHÔA, 2009, p.17)
36 Os nomes foram abreviados e mantida a grafia original exceto em erros que dificultem a leitura.
Comentários submetidos em: agosto, 2017.
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L.L.N.S – Nossa que lembrança boa…participei de ensaios de canto
acompanhados por esse piano tocado por Madre Glória. Faz Tempo.

(E.O)  –  Excelente  escolha,  minha  professora  de  música  Madre
Glória. Seu Filhinho nosso médico, da época.

J.P – Que lindo. Adoro conhecer essas maravilhas.

F.C – Aprendi a tocar nesse piano.

V.N  –  Tocou  no  meu  casamento.  (MEMÓRIA DE  UBATUBA –
RETALHOS HISTÓRICOS, 2017).

Ao  lado  do  piano  um  armário  com  objetos  pessoais  de  Washington  de

Oliveira, sua máquina de escrever, roupas, exemplares dos seus livros escritos, um

ventilador, etc. O que causa estranhamento é a disposição de vários utensílios de

diversas personalidades de Ubatuba destoando com o ambiente e mais uma vez

tornando confusa a percepção do acervo.

Não há como sair do Museu sem retornar às salas anteriores então lá fomos

nós desta vez com mais calma revendo o acervo. O visitante saiu primeiro passando

a vista por cima do acervo, chegou a saída não interagiu com o recepcionista, não

assinou sua presença, tão pouco preencheu o formulário de sugestões. Logo em

seguida uma visitante turista do Rio de Janeiro (identificada no livro de presença)

entrou no Museu.  Fez o mesmo percurso,  porém como quem tinha pressa para

conhecer outros lugares. Notei algo parecido com meu “jeito de ver uma exposição”,

a visitante caminhava e via as peças aleatoriamente, como se estivesse livre para

percorrer as salas e montar sua própria exposição mentalmente. Não ficou muito

tempo, na saída encontrou com um grupo que a acompanhava, mas que não se

interessou em visitar o Museu.

Depois  de  algumas  horas,  revendo  a  exposição,  fazendo  anotações  e

fotografando  aproveitei  a  distração  do  recepcionista  e  entrei  no  que  seria  uma

reserva técnica improvisada numa copa-cozinha.  Objetos empoeirados,  dispostos

numa  estante  de  madeira:  livros,  máquina  de  escrever,  luminárias,  quadros,

cerâmicas. Durante minha inspeção na “reserva técnica – copa-cozinha” o ambiente

úmido me fez encurtar o tempo de pesquisa por este dia.

Na  saída  do  Museu  conversei  novamente  com  o  sempre  solícito  Vital

Fernandes  que  se  prontificou  em  enviar  o  Relatório  anual  de  atividades

desempenhadas  no  Museu  Histórico  Washington  de  Oliveira.  Pergunto  sobre  o
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projeto de revitalização do espaço e sou informada que deveria entrar em contato

com a FundArt para ter acesso. Fui informada pela Diretora Cultural  da FundArt,

Camila Marujo, que “o Projeto de revitalização estava em fase de aprovação junto

aos conselhos municipais do setor e que seria divulgado oficialmente assim que

possível.”

Ao  me  despedir,  agradecer  e  informar  que  voltarei  mais  vezes  ouço  a

pergunta: “Mas, a sua pesquisa é sobre o que?” No que respondi: “Sobre Turismo e

Hospitalidade em Ubatuba”, respirou e abriu um sorriso. Arrisquei uma interpretação

amadora da linguagem corporal dele como: “Que bom que fui atencioso.” Talvez pela

concepção de hospitalidade no senso comum como sendo tão  somente  o  “bem

receber”.

Figura 9 – Reserva Técnica Museu Histórico

Fonte: Acervo Pessoal

Aproveitei o mesmo dia para visitar outro atrativo da cidade: “O Aquário de

Ubatuba37”. O contraste com o Museu é visível. Fundado em 1996 por um grupo de

Oceanógrafos é o point dos turistas em dias de chuva ou não. Não faço aqui uma

crítica direta ao Aquário,  pois ele tem sua importância para o turismo da cidade,

embora  tenha  uma  certa  restrição  sobre  o  confinamento  dos  animais,  “a

musealização do mar implica  as transformações dos objetos que compõem esse

ambiente em discurso expositivo” (SALGADO; MARANDINO, 2014, p. 881) .  Sempre

37 […] entre seus atrativos 12 tanques de água salgada (entre eles um dos maiores tanques marinhos
do Brasil, com 80 mil litros), com representantes da fauna local e de outros oceanos. Entre os peixes
da  fauna  nacional  destacam-se  coloridos  cavalos  marinhos  e  moréias,  o  tubarão  lixa,  além  de
garoupas, baiacus e outros peixes regionalmente conhecidos. Os exemplares exóticos são adquiridos
de importadoras legalmente registradas junto ao IBAMA, entre eles diversas e multicoloridas espécies
típicas de recifes de corais, o peixe leão, o tubarão bambu do Pacífico. Complementando a exposi-
ção, vários painéis fotográficos explicam os principais ecossistemas marinhos, existindo ainda o Mu-
seu da Vida Marinha, com exemplares da fauna oceânica expostos sob a forma de fósseis, esquele-
tos e taxidermia. Disponível em:<http://aquariodeubatuba.com.br/informacoes/> Acesso em: Jul, 2018.
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com filas de crianças e adultos eufóricos para a imersão no ambiente marinho. O

“bem receber” já acontece na entrada, como monitores à disposição para facilitar o

acesso.  Há  sempre  algum  educador  ambiental  a  disposição  do  visitante  para

esclarecer possíveis dúvidas. Destaque para o Tanque de Contato que permite a

proximidade entre visitantes e exemplares da vida marinha, e sim, com a presença

de  um monitor  especializado.  Fiquei  me questionando:  qual  a  diferença  entre  o

Museu e o Aquário? Fora a propaganda e o apelo comercial,  há uma lógica na

exposição, estrutura para receber adultos e crianças e sempre um monitor presente. 

Terminei  o dia caminhando pela orla da praia do Itaguá bairro que é polo

gastronômico em que se  encontra  além do Aquário,  o  shopping Porto  Itaguá,  o

Museu Caiçara e a base do Projeto TAMAR (a primeira base instalada em área de

alimentação das tartarugas marinhas no litoral brasileiro)38. Logo fui abordada por

panfletistas oferecendo de imóveis para alugar, pousadas, restaurantes a passeios

pelas ilhas incluindo a Ilha das Couves com preços entre 45 a 100 reais por pessoa.

Ubatuba  não  é  só  praia.  E  é  possível  promover  os  “encontros  turísticos”

definido por Guimarães (2006, p.17) como os que “se constituem de um conjunto de

elementos  marcados  pelas  sensações,  traduzidas  na  forma  de  sentimentos,

envolvendo a relação com pessoas, lugares, natureza e self” (eu/indivíduo). Sendo

tais  encontros  promovidos  em  instituições  culturais  como  o  Museu  Histórico;  o

Sobradão do Porto; o Casarão Ateneu Ubatubense (atualmente sede da Secretaria

Municipal  de  Turismo);  o  prédio  do Antigo  Fórum;  o Museu Caiçara;  a  Casa da

Farinha; as Ruínas da Lagoinha. O encontro com pessoas, lugares e a si mesmo

depende  do  quanto  os  agentes  sociais  estariam  abertos  às  possibilidades  de

encontro, proximidade e hospitalidade.

No ano de 2018, foi comemorado o Bicentenário de Museus no Brasil e a 16ª

edição  da  Semana  Nacional  de  Museus39 apresentou  o  tema  “Museus

Hiperconectados:  Novas  abordagens,  Novos  públicos".  O  Instituto  Brasileiro  de

Museus (Ibram) durante a divulgação do evento levantou questionamentos sobre “O

modo de interação dos museus com seu entorno”40:

38 Projeto  TAMAR  Ubatuba-SP.  Disponível  em:  <http://www.tamar.org.br/centros_visitantes.php?
cod=9> Acesso: 29 jul, 2018.
39 A Semana de Museus é um evento coordenado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) a partir
de tema proposto anualmente pelo Conselho Internacional de Museus (Icom) para celebrar o Dia
Internacional de Museus (18 de maio).Mais de 1,1 mil instituições estão inscritas para a Semana de
Museus 2018. Disponível em: <http://www.museus.gov.br/tag/16a-semana-de-museus/> Acesso em:
10 dez, 2018.
40 Kit  digital  para  a  divulgação  da  Semana  Nacional  de  Museus  2018.Disponível  em:
<http://www.museus.gov.br/tag/16a-semana-de-museus/>  Acesso em: 10 dez, 2018.
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Que novas abordagens são necessárias para engajar quem não está
online? Que outras formas, para além da internet, estão disponíveis
para  se  criar  e  estreitar  laços  com o meio  onde  se  atua?  Como
estratégias  online  e  offline  podem  fortalecer  as  relações  entre
pequenos museus, processos museais e as comunidades onde se
localizam? Como grandes museus podem tornar mais fortes os fios
que os conectam aos diversos extratos sociais nos grandes centros
urbanos? Vemos aí um campo importante para a atuação.

Assim,  procurou-se  observar  paralelo  entre  o  tema  e  as  atividades

desenvolvidas pelo Museu.  Entre os dias 14 e 18 de maio de 2018  41 o Museu

Histórico  Washington  de  Oliveira  recebeu  mais  de  500  alunos  para  visitas

pedagógicas monitoradas, fato amplamente divulgado pela FundArt em suas redes

sociais. Quanto ao entorno do Museu, a Praça da Nóbrega tem sido ocupada para

atividades culturais  e  em junho de 2018 através do Governo do Estado de São

Paulo, da Secretaria de Cultura com apoio da FundArt foi palco do espetáculo da

Cia. Burucutu de teatro: "Guaiá de nós." É importante considerar estes pequenos

museus possíveis espaços de “encontros turísticos”, de proximidade e, por que não

dizer, acolhimento. Fatores diferenciais em tempos cujo estranhamento, o desapego,

os desencontros, a superficialidade dos laços está em voga.

41 A  16ª  Semana  Nacional  de  Museus  foi  um  sucesso.  Disponível  em:
<https://www.facebook.com/FundartUbatuba/posts/a-16%C2%AA-semana-nacional-de-museus-foi-
um-sucesso-mais-de-500-alunos-visitaram-o-mu/755500414574129/> Acesso em: 10 dez, 2018.
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“EU AMO UBATUBA ASSIM COMO ELA É SOZINHA, ISOLADA, SÓ COM SUA

FÉ.”

A partir deste momento serão abordados os fatores que fazem Ubatuba ser

ou não acolhedora, e a percepção da Hospitalidade no lugar por meio de análise de

postagens  em  rede  social.  Relata  a  possibilidade  de  identificar  traços  de

hospitabilidade, ou seja, a capacidade de ser hospitaleiro, entre os anfitriões. Em

seguida,  analisa-se  a  possibilidade  de  a  Instituição  cultural  ser  um  lugar  de

acolhimento a partir  da  definição de Lugar  de Hospitalidade proposta por  Isabel

Baptista.

 

2.1  O  QUE  FAZ  UMA  CIDADE  SER  ACOLHEDORA:  A  PERCEPÇÃO  DA

HOSPITALIDADE.

Eu amo Ubatuba assim como ela é sozinha, isolada,

só com sua Fé.

Conquanto ela suba ao progresso que vem, que fique

guardada com tudo quanto tem!

(Trecho Hino de Ubatuba)42

Uma cidade que ostenta o título de acolhedora desperta a expectativa que a

ela  ofereça  estrutura  e  ambiente  compatíveis  com  o  título.  Seguindo  o  modelo

proposto por Grinover (2006) uma cidade é ou não hospitaleira à medida que dispõe

de três dimensões fundamentais: “a acessibilidade, a legibilidade e a identidade”,

tais dimensões proporcionariam a compreensão da cidade por seus moradores e

visitantes. O empenho para que uma cidade seja acolhedora em sua estrutura e

seus  espaços  públicos  vem  de  administradores  com  o  senso  de  hospitalidade

(CAMARGO, 2015, p.49). Como exposto anteriormente a cidade não é o sujeito. Seu

povo e seus gestores públicos que seriam hospitaleiros ou não mediante atitudes e

políticas públicas.

Entende-se  por  acessibilidade  “[…]  às  possibilidades  de  acesso  dos

indivíduos, ou de grupos sociais a certas atividades ou a certos serviços que estão

presentes na cidade”, promovendo e assegurando a “igualdade de oportunidades”

42 Símbolos  e  Hino  de Ubatuba.  Disponível  em:  <https://www.ubatuba.sp.gov.br/simbolos-e-hino/>
Acesso em: 24 jul, 2018.
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(GRINOVER 2006, p.37). Podemos pensar em legibilidade como “[…] a qualidade

visual de uma cidade, de um território, examinada por meio de estudos da imagem

mental que dela fazem, antes de qualquer outro, os seus habitantes” (GRINOVER,

2006, p.42) e em identidade como os traços característicos do lugar formados ao

longo do tempo, passíveis de influências, não estáticos. Na cidade contemporânea,

“mudam as formas de acessibilidade, legibilidade e identidade da cidade, mas não

são  eliminadas  para  a  compreensão  e  interpretação  dos  espaços  construídos”.

(GRINOVER,  2009,  p.15).  Associa-se  a  essas  três  dimensões  a  mobilidade  “os

modos de vida, acessibilidade aos lugares”; “os deslocamentos de bens, pessoas e

informações.”  (GRINOVER,  2009,  p.  12)  e  o  patrimônio,  pois  “Trata-se  de  um

processo simbólico de legitimação social  e cultural  de determinados objetos que

conferem  a  um  grupo  de  pessoas  um  sentimento  coletivo  de  identidade.”

(GRINOVER,  2009,  p.  14).  De  La  Haba  e  Santamaria  (2004,  p.  128)  em seus

estudos sobre heterogeneidade urbana apontam que “[…] não é possível falar de

lugares hospitaleiros ou inóspitos, mas de usos e ocupações hospitaleiras ou não do

espaço.”, pois:

No espaço  público,  como  o  lugar  principal  dos  gestos  sociais,  a
sociabilidade  e  a  identificação  são  exploradas  e  ensaiadas,  com
todas as possíveis derivações culturais, políticas, etc. Mas, por outro
lado, é um espaço socialmente determinado e, portanto, assimétrico
e  hierárquico  em  seu  conhecimento,  acessibilidade,  mobilidade,
apropriação.  O uso e  controle do espaço é,  portanto,  um atributo
social  completamente  estratificado.  Indivíduos  e  grupos  não  têm
acesso igual à presença ou localização e, consequentemente, seus
usos e representações deixam claro suas capacidades diferenciais
de apropriação e codificação do espaço urbano.

Canevacci  apud Grinover (2006, p.43) destaca que “A cidade é o lugar do

olhar.  Por  isso,  a  comunicação visual  se torna o seu traço característico.”  Kevin

Lynch, em sua obra “A Imagem da Cidade” considerada marco teórico da concepção

sob a perspectiva promocional das cidades, aborda que o design da cidade é similar

a uma obra de arte temporal que ocasionalmente pode usar sequências controladas

como  a  música,  por  exemplo.  As  sequências  são  “invertidas,  interrompidas,

abandonadas o tempo todo em diferentes ocasiões e por  pessoas diversas.”  As

características territoriais, econômicas, culturais e sociais são distintas e o olhar a

cidade permite múltiplos significados:
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Contemplar  cidades  pode  ser  especialmente  agradável,  por  mais
vulgar que o panorama possa ser. [...] A cada instante existe mais do
que  a  vista  alcança,  mais  do  que  o  ouvido  pode  ouvir,  uma
composição ou um cenário à espera para ser analisado.  Nada se
conhece em si  próprio,  mas em relação ao seu meio ambiente,  à
cadeia precedente de acontecimentos, à recordação de experiências
passadas.  Todo cidadão possui  numerosas relações com algumas
partes da sua cidade e a sua imagem está impregnada de memórias
e significações. (LYNCH, 1960, p.11).

Atrevendo-me a completar o pensamento de Lynch não apenas todo cidadão

como também o visitante possui relações, memórias e significações com algumas

partes da cidade que visita. Quem visita Ubatuba e tem uma experiência acolhedora

pode passar a ter uma relação cheia de memórias e significações. Compreendo a

cidade acolhedora como um lugar de refúgio à vida contemporânea, onde encontros

estreitariam laços. Já diziam Vinícius de Moraes e Baden Powell: “A vida é a arte do

encontro”, só essa arte é capaz de criar laços de proximidade. Embora a letra do

“Samba  da  Benção”43 não  fale  especificamente  de  hospitalidade  retrata  que  a

condição humana nos condiciona “a um esforço de permanente aproximação do

outro”  (BAPTISTA,  2005,  p.14).  Acolher  é  se  dispor  a  permitir  o  outro,  é  uma

“experiência de mútua autorização ou hospitalidade recíproca” (BAPTISTA, 2008, p.

8). É  permitir  que o indivíduo identifique em si,  no outro e no lugar a virtude da

hospitalidade.

Para pensar hospitalidade é necessário pensar o lugar. Grinover (2006, p.48)

afirma  que  “a  única  possibilidade  de  construir  a  hospitalidade  pressupõe  a

capacidade de conhecer  a cidade como ela  é,  sobretudo de reconhecê-la  como

realidade.” Acolher do latim “acolligere” evoca o bem receber, “acolher é permitir, sob

certas condições,  a  inclusão do outro no  próprio  espaço”  (GRINOVER, 2007,  p.

125).  Como bem definiu Comte-Sponville (1999, p.4) a virtude de um homem “é

querer agir humanamente”. E se o agir humanamente para o indivíduo for o oposto:

a hostilidade como defesa ou afirmação?

“Eu  amo  Ubatuba  assim  como  ela  é  sozinha,  isolada,  só  com  sua  Fé.

Conquanto ela suba ao progresso que vem, que fique guardada com tudo quanto

tem!”  (Trecho  Hino  de  Ubatuba).  Analisando  o  trecho  do  hino  vejo  reflexos  da

personalidade do lugar. A Ubatuba “sozinha e isolada” pode até progredir desde que

resguarde  suas  riquezas  naturais  e  culturais.  O  turismo  pode  fomentar  este

43 MORAES, Vinícius; POWELL, Baden. Samba da Benção. In A MULHER, O AMOR, O SORRISO E
A FLOR, Vinícius de Moraes. Coletânea 4 LPs. Tonga Editora Musical LTDA. Polygram. Produtor:
Eduardo Athayde, LP, 1980.
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progresso,  mas  o  receber  visitantes  deve  ter  condições  pré  acordadas.  A

hospitalidade local  condicionada.  É preciso  defender  a  comunidade ainda que o

conceito de comunidade seja passível de discussões.

Para Bauman (2001, p. 7) a impressão que se tem é que “a comunidade é um

lugar  ‘cálido’,  um  lugar  confortável  e  aconchegante.”  Em  tempos  de

desfragmentações políticas em que o Estado deixou de ser Estado de Bem-estar

social  passando  a  focar  no  campo  econômico  atuando  a  favor  de  grandes

corporações a ideia de viver em comunidade é bem-vinda. Porém, segundo Bauman

(2001,  p.  10)  “Viver  em  comunidade”  tem  o  seu  preço,  vive-se  o  atrito  entre

segurança e liberdade, quanto mais segurança menos liberdade e vice e versa.

Você  quer  poder  confiar?  Não  confie  em  ninguém  de  fora  da
comunidade.  Você  quer  entendimento  mútuo?  Não  fale  com
estranhos, nem fale línguas estrangeiras. Você quer essa sensação
aconchegante de lar? Ponha alarmes em sua porta e câmeras de
tevê  no  acesso.  Você  quer  proteção?  Não  acolha  estranhos  e
abstenha-se  de  agir  de  modo  esquisito  ou  de  ter  pensamentos
bizarros.  Você  quer  aconchego?  Não  chegue  perto  da  janela,  e
jamais a abra. O nó da questão é que se você seguir esse conselho e
mantiver as janelas fechadas, o ambiente logo ficará abafado e, no
limite, opressivo. (BAUMAN, 2001, p.10).

Com a fragilidade das relações sociais contemporâneas, a fragmentação do

indivíduo podendo este possuir múltiplas identidades, a sociabilidade comparada a

trocas comerciais,  as possibilidades de encaixe e desencaixe  e de perspectivas,

abrir-se  para  o  outro  é  abrir  mão  da  sua  segurança  e  liberdade.  Falar  sobre

hospitalidade  é  falar  sobre  as  relações  humanas  e  hostilidade  também compõe

essas relações. Seja como defesa ou afirmação hostilidade e hospitalidade estão

estreitamente  ligadas  não  há  como  tratar  em  separado.  Cabe  lembrar  que

proximidade e distância, intimidade e anonimato não se configuram opostos, “não

podem  ser  entendidos  como  oposições  binárias,  mas  como  um  continuum”

(CAMARGO, 2015, p.48). Ao turista que vem de fora, sem aviso prévio, trazendo o

conflito  é  creditado  o  status de  intruso.  Ao  morador  é  esperado  reciprocidade,

acolhimento, hospitalidade como moeda de troca pela visita.

Não  há  homogeneidade  em  uma  comunidade  o  que  dificulta  mensurar

hospitalidade e acolhimento. “Em suma, ‘comunidade’ é o tipo de mundo que não

está, lamentavelmente,  a nosso alcance — mas no qual  gostaríamos de viver  e

esperamos vir a possuir.” (BAUMAN, 2001, p.9).
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Em dezembro de 2016,  um  post  no facebook criado por  André  Felipe  de

Camargo, morador da cidade, viralizou na rede. O post  “Carta aberta aos turistas”

uma espécie de lista de recomendação com dicas para aproveitar a temporada de

verão teve em menos de um dia, segundo o portal G1, mais de 850 curtidas e 340

compartilhamentos. A lista ganhou destaque por conter além de dicas, normas de

conduta, o que despertou comentários a favor e contra, tanto de moradores quanto

de visitantes.

CARTA ABERTA AOS TURISTAS

Olá amigos turistas. Tudo bem com vocês? Ubatuba é uma cidade
maravilhosa. Temos 99 praias distribuídas em 100 km de costa + 10
praias nas ilhas,  totalizando 109.  Temos rios,  trilhas,  cachoeiras e
uma  enorme  diversidade  e  exuberância  em  fauna  e  flora.  Nós,
moradores da cidade, agradecemos grandemente a sua preferência.
Trabalhamos o ano inteiro para deixar esse lugar lindo especialmente
para você. E conseguimos! No entanto, é preciso que você respeite
algumas regrinhas básicas para o bom funcionamento dos serviços e
do bom andamento da ordem e dos bons costumes. Segue:
1)  RESPEITE  AS  SINALIZAÇÕES  DE  TRÂNSITO.  O  limite  de
velocidade  e  a  faixa  de  pedestres  são  as  menos  respeitadas.
Estacionamento em local proibido também.
2) SEJA EDUCADO (A). Ninguém é obrigado a aturar grosserias e
má educação. Tá nervoso (a) ou estressado(a)? Fique em casa. Ou
melhor: vá pescar!
3)  JOGUE O SEU LIXO NO LIXO. Quando for  à praia,  leve uma
sacola para recolher o seu lixo e deixe a praia do mesmo jeitinho que
você  a  encontrou.  Não  se  esqueça  que  você  vai  voltar  para  lá
amanhã.
4) SE FOR BEBER, NÃO DIRIJA. Uma das principais causas dos
acidentes  de  trânsito  é  a  embriaguez  ao  volante.  Leve  contigo  o
motorista da rodada, ok?
5) DEIXE O SEU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO EM CASA. Praia não é
lugar de gato e nem de cachorro. As fezes e a urina desses animais
podem transmitir doenças de pele. Ele também não é bem-vindo a
bares e restaurantes.
6)  NÃO  EXTRAPOLE  A  ALTURA  DO  SOM  DO  SEU  CARRO.
Ninguém é obrigado a ouvir o som que você gosta. Compartilhe a
sua música com seus amigos…e só!
7)  NÃO  LEVE COMIDA PARA A PRAIA.  Além  de  ser  totalmente
antiético  e  anti-higiênico,  é  uma enorme falta  de respeito  com os
trabalhadores que ali estão para te servir. Eles se prepararam o ano
inteiro para ganhar seu dinheirinho nessa que é a melhor época do
ano.
E essas são algumas das regras para que as suas férias sejam as
melhores de todos os tempos. Ubatuba, assim como qualquer outra
cidade,  não  é  uma terra  sem  lei.  Somos  um povo  hospitaleiro  e
acolhedor,  mas  também  vivemos  de  princípios.  Nós  caiçaras
gostamos muito de vocês e queremos que voltem sempre.  BOAS
FÉRIAS! Se você gostou e concorda com tudo isso, COMPARTILHE.
(PORTAL G1, 2016).
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O teor da carta gera várias interpretações e nos dá dica de que há pontos a

serem  repensados na gestão  do  turismo.  Pode-se entender  como um ato  hostil

impulsionado pela defesa do patrimônio natural e cultural da cidade ou refletir que a

dinâmica da hospitalidade, em seus variados domínios ou campos, tem regras. A

hospitalidade condicionada por quem deseja receber e assimilada ou não por quem

pretende visitar. A postagem gerou comentários diversos sendo o item 7 (Não leve

comida para a praia) o mais criticado. A seguir  comentários extraídos da página

Ubatuba Litoral Norte / SP44. Página com 46.247 membros.

A.D.L – É preciso preservar muito esse lugar lindo!! Lindas praias!
Espero ir morar ou ter uma casa aí..Um dia! Bom ano novo!

A.F – Lugar maravilhoso, com praias belíssimas, cheguei há um mês
e já estou morrendo de saudades…

L.F – O turismo é uma grande fonte de emprego e renda para todas
as cidades litorâneas, principalmente para as menos industrializadas.
Além de discordar da n°7, achei todas as outras corretas mas de um
tom inadequado,  principalmente  a n°2.  Os turistas são clientes,  e
como  disse  acima  fontes  de  renda  e  emprego.  Já  pensou  um
comércio advertindo um cliente antes mesmo deste entrar  na loja
dizendo.  SEJA EDUCADO.  NINGUÉM  É  OBRIGADO  A ATURAR
GROSSERIAS E MÁ EDUCAÇÃO.  TÁ NERVOSO? VÁ PESCAR!
Não seria uma boa atitude de anfitrião”.

Obviamente  as  opiniões  não  representam  uma  totalidade,  porém  é  um

indicativo de  que algo precisa ser analisado. A hospitalidade como um fenômeno

social complexo apresenta diversas possibilidades de interpretação. Seja como uma

dimensão da dádiva, que é um “fenômeno social total” que “exprime de uma só vez,

as mais diversas instituições: religiosas, jurídicas e morais, estas sendo políticas e

familiares ao mesmo tempo” (MAUSS, 2003, p.187) ou através de uma abordagem

derridariana para quem a hospitalidade deve ser incondicional.

Digamos sim ao que chega, antes de toda determinação, antes de
toda antecipação, antes de toda identificação, quer se trate ou não
de  um estrangeiro,  de  um imigrado,  de  um convidado  ou  de  um
visitante inesperado, quer o que chega seja ou não cidadão de um
outro país, um ser humano, animal ou divino, um vivo ou um morto,
masculino ou feminino. (DERRIDA, 2003, p.69).

44 Os nomes foram abreviados e mantida a grafia original exceto em erros que dificultem a leitura. Co-
mentários submetidos em dezembro de 2016. Disponível em: <https://www.facebook.com/ubatubalito-
ralnortespaulo/posts/1182158058505504:0> Acesso: 25 jun, 2017
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Bastos (2015, p.4) ressalta a hospitalidade incondicional que Derrida (2001,

p.47) propõe em seus estudos “[…] que manda abrir as portas a cada um e a cada

uma, a todo e a qualquer outro, a todo o recém-chegado, sem perguntas, mesmo

sem identificação, de onde quer que ele viesse e fosse ele quem fosse”. Portanto,

para  Derrida  na  hospitalidade  absoluta  “haveria  contradição”,  pois  A  Lei  da

hospitalidade incondicional estaria interligada às leis da hospitalidade condicional.

“Logo A Lei  incondicional e as leis condicionais da hospitalidade são, ao mesmo

tempo, contraditórias e inseparáveis” (GODOY, 2017, p.269). A hospitalidade em si já

é  algo  hostil,  pois  impõe  condições  ao  visitante  e  ao  anfitrião.  A hospitalidade

genuína é incondicional, talvez inatingível ou exige um esforço sobre-humano.

Seguindo o pensamento de Derrida (1997  apud  CAMARGO, 2015, p.52) é

possível “suspender ou trair a hospitalidade incondicional” para proteger o seu lugar

“contra a chegada ilimitada do outro” e proporcionar “um acolhimento efetivo”. Na

dinâmica anfitrião e visitante a hostilidade ou inospitalidade possivelmente surgiria

como  defesa  do  espaço  da  vida  e  do  espaço  vivido.  É  possível  constatar  a

hostilidade como defesa do morador, diante dos estragos causados pelo turismo, em

algumas postagens extraídas de grupos45 online:

C.F  –  SIM!  Nós  moramos  onde  você  passa  férias!  Respeita  à
natureza,  Respeite  o  Mar,  Respeite  os  Animais,  Respeite  os
Pássaros,  Respeite  os  Caiçaras,  Respeite  os  Ciclistas…Só
RESPEITE!  Carnaval  é  Bom  quando  se  está  conectado  com  a
Natureza.  #sóacho  #ubatubaparadise  #litoralnorte  #praialimpa
"leveseulixo #sintonize #paz (UBATUBA SIM, 2017).

Ou seja, você é bem-vindo desde que atenda as demandas dos moradores.

Venha até a nossa cidade, aprecie nossa cultura e patrimônio natural, mas com uma

condição: Respeito. Percebo a defesa do espaço de vida, o apego ao espaço vivido.

No início  de  2018 com um episódio  de mortandade atípica  de “golfinhos”

surgiram  postagens no  Grupo  Ubatuba  SIM  apontando  os  turistas  como

responsáveis gerando uma nota de esclarecimento dos administradores do grupo:

Sobre o fato de cetáceos "golfinhos", aparecerem mortos em praias
de Ubatuba, a equipe Ubatuba SIM vem elucidar que não é culpa
exclusiva de turistas ou moradores, todos temos nossa parcela de
culpa, o vírus que está afetando esses animais causando alto índice
de  mortalidade,  não  foi  criado  pelo  homem,  mas  a  poluição  nos
mares,  não  somente  por  lixo,  mas  por  outros  poluentes  como  o

45 Os nomes foram abreviados e mantida a grafia original exceto em erros que dificultem a leitura.
Comentários submetidos entre dezembro de 2017 e março de 2018.
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esgoto,  diminuem  drasticamente  o  sistema  imunológico  dos
cetáceos, sendo que de modo geral ficam altamente vulneráveis ao
vírus. (UBATUBA SIM, 2018)

Há também exemplos de postagens de turistas justificando que não fazem

parte da parcela de turistas sem consciência ambiental. Percebo um certo receio de

não ser bem recebido e uma tentativa de se diferenciar dos visitantes indesejáveis.

A.T – Gente eu entrei hoje nesse grupo porque gostaria muito de ir
no  próximo  mês  para  conhecer  Ubatuba,  mas  depois  de  tantos
comentários negativos chamando os turistas de porcos etc eu tô até
com medo de ir até Ubatuba. Porque sou uma pessoa tenho uma
enorme consciência  ambiental,  mas tenho medo de ser  encarada
como todos…(UBATUBA SIM, 2018).

G.B – Pergunta: que dia e horário você subirá a serra? Na volta para
casa? Observação:  sou turista,  amo esse lugar....  sim recolhemos
todo nosso lixo....  apenas estamos em família e com uma pessoa
especial e estou preocupada com o trânsito na volta da viagem, pois
voltarei  por  Caraguatatuba.....  desculpa se alguém entendeu outra
coisa. (UBATUBA SIM, 2018).

Encontrei também relatos dos que se encantam com a cidade destacando a

hospitalidade  local  e  afirmando  a  responsabilidade  em  preservar  Ubatuba.  Ao

anfitrião  cabe  dar  o  suporte  e  a  hospitalidade,  receber  além  dos  benefícios

financeiros a troca social e retribuir com acolhimento. Ao visitante dar através de

trocas financeiras o sustento do anfitrião e permitir-se conhecer o outro, receber o

acolhimento e retribuir  preservando a cidade.  Dar  – Receber  – Retribuir,  prática

proposta por Mauss (2003).

L.P – Bom dia, queria deixar meu relato sobre 4 dias que passei em
Ubatuba. As praias continuam lindas, fiquei hospedada no Tenório.
Em  todos  os  lugares  que  passei,  fui  muito  bem  atendida  pelos
nativos/moradores, então turistas, não tenham medo dos que falam
mal dos turistas aqui no grupo, pois a realidade na cidade é outra,
eles são muito receptivos. Porém devemos cuidar do nosso lixo, não
custa nada levar um saquinho na praia e juntar o lixo. E quando eles
reclamam aqui, tem toda a razão. Ano passado não vi pombos no
Tenório  como  nesse  ano,  não  sou  a  favor  de  cachorro  na  praia,
porém acho que pombos é muuuuuito pior, pois transmitem doenças
sérias.  Não  podemos  ser  contra  animais  na  praia,  e  deixar  lixo,
atraindo outros animais que transmitem doenças sérias. As ruas de
Ubatuba  estão  precisando  de  recapeamento,  cada  buraco
assustador.  Por  fim  deixo  algumas  fotos,  Vermelhinha  do  Centro,
Tenório, Toninhas e Praia Grande (vistas do mirante). Até a próxima.
(UBATUBA SIM, 2018).
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A.P.S  –  Bommmm  diaaaa!!!!  Passei  4  dias  Maravilhosos  em
Ubatuba…Conheci praias lindas!!!!  Foram dias inesquecíveis neste
paraíso!!! Contando já os dias para próxima viagem até esse lugar
fantástico. A todos os moradores meu muito obrigado são um povo
muitoooo gentil e atencioso!!! E que os turistas tenham mais cuidado
com  esse  paraíso  recolhendo  e  levando  consigo  todo  seu  lixo…
Conheci Itaguá, Santa Rita, Praia de Fortaleza, praia do Lamberto
Domingas Dias, praia do Lázaro, e passei na praia grande. São todas
muito  lindas!!!  Mas  a  praia  de  Santa  Rita  e  se  Fortaleza  é  sem
dúvidas  as  mais  Maravilhosas  fiquei  ‘completamente’ apaixonada.
#EuamoUbatuba (UBATUBA SIM, 2018).

Entre defesas e acusações há quem defenda o turismo como fonte de renda,

pois dependem do turismo para o próprio sustento. Apontando a responsabilidade de

ambas as partes na preservação de Ubatuba.

T.T – Por favor galera nem todos turistas são ‘porcos’…Assim como
nem  todos  moradores  daqui  são  “limpos”…Temos  que  chamar  a
atenção de todos!!! E deixem os turistas nos visitar pois eu sustento
meus  filhos  e  realizo  pequenos  sonhos  com  o  que  ganho  na
temporada! Mais amor e menos Mimi por favor!!!  (UBATUBA SIM,
2018).

E.J – De tanto ver esses ataques a turistas aqui no grupo, chamando
de porco, fiquei até preocupado de chegar em Ubatuba e estar igual
litoral  sul.  Ficamos  aí  6  dias,  fomos  em  várias  praias  e  não  vi
ninguém jogar um palito que seja no chão. Realmente muito mimimi,
gente porca tem em todo lugar. (UBATUBA SIM, 2018).

E  a  animosidade  online  aumenta  à  medida  que  moradores  expõe  os

malefícios que o turismo traz a cidade através das ações de turistas inconsequentes.

A.C – Tem turista que economiza o ano todo para ‘vim’ para Ubatuba
mas pelo amor de deus vamos ser menos porcos. Aí acaba feriado a
praia fica imunda, depois aparece golfinhos, tartarugas mortas e não
sabe o porquê além dos acostamentos das ruas que é um perigo pq
jogam garrafas de vidro a rodo. (DESPERTA JÁ UBATUBA, 2017).

V.L.A – eu odeio estes turistas “fdp” que não leva nenhum benefício
pra cidade além do lixo que deixam pelas praias. Frequento Ubatuba
há 40 anos e tenho imóveis nesta cidade porém sou incapaz de jogar
e destruir  qualquer  coisa  em cidade nenhuma.  Corja de malditos.
(DESPERTA JÁ UBATUBA, 2017).

“Não existe  vínculo social  nem cultura sem um princípio  de hospitalidade”

(DERRIDA apud CAMARGO, 2015, p.47). A partir desta afirmação conclui-se que as

leis da hospitalidade seriam intrínsecas à condição humana. Podemos entender A
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Lei da hospitalidade incondicional como “a lei formal que governa o conceito geral de

hospitalidade,  aparece como uma lei  paradoxal,  perversível  ou pervertedora.  Ela

parece ditar que a hospitalidade absoluta rompe com a lei da hospitalidade como

direito ou dever, com o ‘pacto’ de hospitalidade.” (DERRIDA, 2003, p.23). Já as leis

da hospitalidade condicional  como a reciprocidade – proposta  por  Mauss (2003)

através da prática de “dar, receber e retribuir”,  “Na civilização escandinava e em

muitas outras, as trocas e os contratos se fazem sob a forma de presentes, em

teoria voluntários, na verdade obrigatoriamente dados e retribuídos” (MAUSS, 2003,

p.187). Segundo PIMENTEL et al (2007, p. 28) a dádiva “está no cerne de incertezas

que caracterizam o vínculo social. A dádiva, como a relação que esta estabelece,

não é unilateral. Afinal, uma relação de sentido único não seria uma relação – o

equilíbrio da dádiva está na tensão da dívida recíproca”, sendo o papel do anfitrião

ser “dono do espaço e da cena” (BRUSADIN, 2016, p.245). É possível encontrar

explicações em Luiz Octávio de Lima Camargo em entrevista concedida a Leandro

Benedini  Brusadin.  Ao  ser  questionado  sobre  a  utilização  dessas  leis  para  fins

comerciais, Camargo responde:

Quais são as leis de Hospitalidade? A primeira é que ela é enunciada
pelo Derrida (2003) da hospitalidade ser incondicional: você tem que
oferecer hospitalidade a quem pede e se você pode não fazer isso
entra no campo da inospitalidade. Segunda coisa, o anfitrião tem que
honrar  o  hóspede  e  o  hóspede  tem  que  honrar  o  anfitrião.  E  a
terceira é que o anfitrião é dono do espaço e da cena. (BRUSADIN,
2016, p.245).

Desta  forma  as  leis  ou  regras  da  hospitalidade  estariam  implícitas  nas

relações sociais, “os membros de um sistema de dádiva possuem uma relação muito

particular com as regras.  Antes de mais nada, as regras devem estar implícitas”

(GODBOUT, 1998, p.7). A hospitalidade não foi extinta, resiste. Persiste, pois circula

na  vida  contemporânea  em forma  de  dádiva  e  virtude.  Camargo;  Bueno  (2011)

defendem que a sociedade atual tem encontrado na recuperação do conceito de

dádiva um caminho em meio “à individualidade e as relações fortemente baseadas

em interesse”. Acolher implica abertura ao outro, criação de vínculos, envolve correr

um risco calculado e ganha contornos de ser uma virtude escassa nestes tempos de

individualismo.  Tempos  de  fragilidade  e  inconsistência  de  vínculos,  onde  a

efemeridade  sobrepõe,  em  muitos  casos,  a  durabilidade  das  relações  sociais.

Grinover (2009, p.6) afirma que “O ‘outro’ não toma, recebe” e promover o encontro
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com os ‘outros’ através da hospitalidade é transformar o vínculo, que não é mais do

‘outro’ impondo sua presença, mas é do anfitrião que recebe para compartilhar seu

lugar, sua cultura, sua história”.

Hospitalidade, mais do que um fato observável, é uma virtude que se
espera quando nos defrontamos com o estranho (e todo estranho é
também um estrangeiro),  alguém que ainda não é,  mas deve ser
reconhecido como o outro. Tudo se passa como se o sentido mais
importante da noção seja perguntar-se se esse encontro resultou em
estreitamento ou esgarçamento do vínculo social de início buscado.
(CAMARGO, 2015, p.44)

Sabe-se que Ubatuba é uma cidade que tem no turismo sua principal fonte de

renda e desenvolvimento, porém o anfitrião parece se sentir acuado e responde com

hostilidade ao turismo de massa colocando na mesma “sacola” o bom turista e o

mau turista. De La Haba e Santamaria (2004, p.131) afirmam que “a hospitalidade é

um  ato  cultural,  uma  criação  sócio-histórica  e,  nesse  sentido,  a  questão  a  ser

interrogada  não é  ser  hospitaleiro  ou  não,  mas quais  são os  gestos,  códigos  e

instituições que expressam e transmitem hospitalidade em todo tempo e lugar.” Não

é à toa que postagens como a que segue viralizam em rede social como forma de

protesto e indignação. Gestos e códigos, ainda que utilizando o “bom humor” como a

postagem do arquiteto César Abboud no facebook, transmitem o pensamento do

morador da região. Postagem que o Jornal A Balsa46 divulgou como “O Manual para

o Turista Folgado.

LEIA COM BASTANTE ATENÇÃO.
Em Caraguatatuba, UBATUBA, São Sebastião e Ilhabela você deve,
obrigatoriamente,  parar na faixa de pedestres,  caso contrário  será
muito mal encarado e fuzilado com os olhos de quem está querendo
atravessar.
Não  ande,  em  hipótese  alguma,  de  sunga  nos  supermercados  e
qualquer  outro  lugar  que  não  seja  a  PRAIA.  É  constrangedor!
Inapropriado! Por favor, Sunga é traje de BANHO e não de passeio.
Não seja ridículo em sua cidade não deve ser diferente.
Não  ouça  funk  com volume  do  carro  mais  alto  que  os  fones  de
ouvido comuns, aliás, não ouça funk nunca!
Não jogue lixo no chão, jogue dinheiro.
Farofas nas praias só serão permitidas por famílias e grupos de até 5
pessoas, acima disso é um restaurante.
Compre, compre, compre MUITO.
Leve sacolinhas plásticas para qualquer lugar que você for, e use-as.
Pelo amor de Deus, sabemos que nossas cidades são lindas, mas
não ande de carro com velocidade abaixo de 10 km/ hora. Enquanto

46 Jornal  A Balsa  –  Ed.  73.  Disponível  em:  <https://issuu.com/jornalabalsa/docs/jornal_a_balsa_-
_ed._73> Acesso em: 27 Jul, 2018.
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você admira a paisagem têm pessoas indo trabalhar e normalmente
atrasadas. Caminhe e tire selfie…legal, heim?
Não ouça funk.
Ciclovias  são  para  bicicletas,  patins,  skates,  e  calçadas  para
pedestres. Não inverta.
Nas filas dos supermercados e lojas facilite a vida de todos, dê o
dinheiro certo, saiba onde estão os cartões de banco e deixe para
falar ao celular depois de pagar sua conta.
Não  fale  com  ninguém  enquanto  estiver  bêbado.  De  preferência
amarre-se num coqueiro.
Depois das 22h30 evite falar alto. Ninguém precisa saber que você
está com a consciência alterada.
Respeite crianças e idosos.
Não ande de carro com velocidade alta ou iremos furar seus pneus.
Não mexa com as pessoas na rua.
Não suje as praias, suje o seu carro.
Ao usar os banheiros públicos ou privados, dê a descarga.
Não ouça funk.
Mantenha nossas cidades limpas.
Não estacione em lugares proibidos.
Deixe o número do seu celular visível dentro do carro para avisá-lo
que seu carro foi guinchado por estacionar na frente da garagem dos
moradores.
Não mexa com as mulheres na rua.
Seja educado e maduro e convide-as para sair.
Caiçaras  trabalham,  estudam,  têm  vida  normal,  mesmo  e
principalmente durante o verão e festas de final de ano. Respeite.
Não destrua nosso patrimônio público.
Não quebre garrafas no chão.
Seja educado no trânsito. Dê passagem, use cinto de segurança, use
a faixa da direita caso não tenha pressa.
Não arrume brigas ou confusões.
E por último, mas não menos importante, não ouça funk!

Fazendo  uso  do  meu  lugar  de  fala  como  ex-moradora,  ainda  que  haja

similaridade com o comportamento de alguns moradores, o texto reflete um pouco

do que vivenciamos durante os meses de alta temporada.  Foi observando essas

situações  que  passei  a  olhar  o  turismo  como  um  possível  campo  de  atuação

profissional e acadêmica. Tudo me levava a questionar o porquê de tanto descaso

na gestão do Turismo local e por outro lado entendia que nem todo turista tinha esse

perfil. Descaso presente em grande parte dos municípios brasileiros, que buscam no

turismo sua principal atividade econômica. Na época que morei na cidade final da

década de 1990 o acesso à internet era limitado, ainda não tinha sido popularizado.

Ubatuba ainda tinha telefones públicos os chamados “orelhões de ficha”, para fazer

uma ligação era preciso recorrer aos espalhados pela cidade ou na Telefônica aos

fundos da Santa Casa. Recorria a cartas para manter contato com os amigos que
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ficaram no Rio de Janeiro. Caso na época as redes sociais estivessem disponíveis

possivelmente teríamos este tipo de “desabafo” online.

As redes sociais também foram vetor para críticas à própria administração da

cidade. Não funcionando apenas para o embate entre moradores e turistas. Durante

o aniversário de 366 anos da cidade a Prefeitura Municipal de Ubatuba, inaugurou

no trevo de entrada o Monumento ao Caiçara. Com incentivo do “Museu Caiçara” a

obra do escultor José Demétrio gerou controvérsias. Em entrevista o então prefeito

Paulo Ramos comemora: “Estamos gratificados pela oportunidade de perpetuar o

caiçara com um monumento que destaca a importância dos nossos antepassados

na história da cidade” (O UBATUBENSE, 2010)47. No entanto, o Monumento é alvo

de brincadeiras por parte do próprio morador como a postagem a seguir retirada da

comunidade Ubatuba SIM:

Figura 10 – Monumento ao Caiçara

Fonte: Ubatuba SIM.

A imagem dos monumentos nos remete à cidade em que estão localizados. A

cidade de Ubatuba possui construções, marcos e monumentos em sua paisagem

como:  o  monumento  ao Caiçara,  a  estátua de Jacques Cousteau,  a  estátua do

Padre José de Anchieta, a estátua de São Pedro Pescador, o Monumento à Paz de

Iperoig,  a Estátua “Regina Pacis”,  o Obelisco comemorativo do III  Centenário de
47 Ubatuba Comemora 366 Anos e Cidade Ganha Estátua em Homenagem ao Caiçara. Disponível
em:  <http://ubatubense.blogspot.com/2010/11/ubatuba-comemora-366-anos-e-cidade.html>  Acesso
em: 25 jul, 2018.
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Ubatuba.  O Monumento ao Caiçara foi  inspirado no caiçara José Vieira  Mendes

(1912  –  1974)  o  “Zé  Capão  ou  Zéca  Pão”.  Nativo  de  Ubatuba,  era  funcionário

público  exercia  o  ofício  de  coveiro,  era  ótimo  pescador  e  “carnavalesco  por

natureza”. “Era pândego, e muito falante entre os companheiros da pesca e turistas.”

(O UBATUBENSE,  2013)48.  A postagem de  julho  de  2018,  sobre  o  monumento,

gerou  comentários  mostrando  o  orgulho  de  ser  caiçara  e  a  crítica  a  gestão  da

cidade. Destacando as belezas da cidade em contraste com a política praticada:

A.S – Eu Também tenho Orgulho de morar em uma Cidade, que tem
Um Grande Monumento de Estatua de Pescador.  Povo Guerreiro,
Batalhador. Ubatuba é Linda por Natureza Graças a Deus. Por que
se dependesse do ser humano, já estaria em ruínas. O que estraga
Ubatuba é a Politicagem. Infelizmente.

T.R  –  Sei  não,  se  fosse  batalhador  não  se  deixariam  roubar  e
prestariam  mais  atenção  nos  desmandos  da  prefeitura,  vide
COMTUR que não presta conta há anos, não aceitariam o tratamento
que  tem  no  hospital,  as  ruas  esburacadas  as  escolas  que  não
ensinam…

P.C  –  Se  a  prefeitura  tivesse  interesse  realmente  na  cidade  no
sentido  de  melhorar,  tinha  tudo  pra  ser  Maravilhosa,  tirando  a
natureza...essa não  conta  porque Deus caprichou ....sorte  nossa!!
Mais o interesse é financeiro e desse jeito não dá pé.

Os  caiçaras,  ubatubenses  ou  falando  de  um  modo  mais  abrangente  os

litorâneos com quem convivi  e  convivo  sempre tiveram opinião formada sobre o

turismo de massa, porém não verbalizavam com tanta frequência como eu fazia

(faço?), mas minha opinião não conta: sou “carioca”. E como tal não teria força como

um  local  falando.  Embora  me  sinta  “em  casa”  em  Ubatuba  a  sensação  de

pertencimento  fica  comprometida  com  a  visão  de  turista,  ex-moradora  e

pesquisadora.

O que sempre ouvi de moradores foi que alugar suas casas para temporada

era uma fonte de renda extra e de aborrecimento na maioria das vezes, pois nem

sempre há um acordo e espera-se que o locatário tenha o bom senso de entregar o

imóvel  em  boas  condições.  Talvez  não  haja  este  pré-acordo  por  entender  a

hospitalidade, aqui vista como uma troca, como algo implícito. Ao ceder sua casa

para  locação  o  proprietário  entenderia  que  o  locatário  retribuiria  não  apenas

financeiramente, mas em boas maneiras, bom convívio.  Observei que em alguns

48 ZÉ CAPÃO 100% UBATUBENSE. Disponível  em: <https://ubatubense.blogspot.com/2013/09/ze-
capao-100-ubatubense.html#more> Acesso em: 25 jul, 2018.
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casos há criação de vínculos entre proprietário e locatário. Surge uma amizade que

se renova a cada temporada mesmo tendo o fator financeiro envolvido.

A facilidade com que se expõe opiniões em rede social seria reflexo do que

Donskis; Bauman (2014) conceituou como  adiaforização  uma espécie de cegueira

moral  que  se  evidencia  na  insensibilidade  moral  e  na  neutralidade  moral  na

realidade líquida. A rede social com  status de campo de embate em que está em

jogo a defesa, a dependência do turismo e a hospitalidade local.

A.M – Todo mundo tem razão mas precisamos entender que Ubatuba
é uma cidade turística e que os comerciantes precisam pagar suas
contas.  O  que  precisamos  fazer  é  direcionar  esse  turismo,  se  a
cidade estiver limpa, bem cuidada e os turistas se sentirem seguros,
o  nível  de  turistas  nas  temporadas  vai  ser  outro  e  o  turismo  da
bagunça que também é necessário para a economia local não entrar
em  colapso  se  daria  na  baixa  temporada  e  aí  está  o  papel  da
COMTUR e da secretaria de turismo, o que não pode é cruzar os
braços e usar o turismo como um tipo de exploração desordenada.
(DESPERTA JÁ UBATUBA, 2017).

B.N – Essas picuinhas,  moradores X turistas,  já encheu o saco…
Venho curtir  as praias há mais de 40 anos e, enquanto puder me
locomover estarei descendo a serra, gostem ou não! Um abraço a
todos…Praias, usem com moderação e inteligência. Não deixem lixo
nas areias, se possível, não tragam som alto, principalmente funk ou
Pablo Vittar. (UBATUBA SIM, 2018).

C.S  –  Gente  quanta  reclamação  sobre  turista  credo,  desculpa  a
ignorância mas cidade litorânea vive de temporada precisa de turista,
Não querem mais turistas ai se mobilizem e fechem a cidade só pra
vcs mas também não vai sair daí pra vir fazer faculdade na cidade
dos outros nem trabalhar, tudo nessa vida tem bônus e tem ônus eh
temporada  já  já  acaba,  invés  de  ficar  reclamando  do  turista  vcs
deveriam eh cobrar seus governantes pra cuidar melhor da cidade de
vcs e quando os turistas viessem o estrago seria bem menor, q coisa
chata isso… pronto falei. (UBATUBA SIM, 2018).

Há, também, quem se utilize da hostilidade como defesa a superexposição do

seu “mundo” ao outro,  algo comum na vida urbana;  a  hospitalidade ensaiada,  a

urbanidade.  Pode-se  também  entender  a  hostilidade  como  salvaguarda  ao

isolamento.

[…] O que a cidade faz é instituir  a urbanidade que é um tipo de
hospitalidade  ensaiada.  O  que  a  urbanidade  e  o  que  o  viver  na
cidade ensina é o seguinte: não fale com estranhos simplesmente
por falar. Se tiver que falar com ele nada de intimidade, faça o que
tem de fazer e ponto final. E ainda ensina a ter muito cuidado para
criar vínculo sem saber de quem se trata. A urbanidade só coloca
barreiras para a verdadeira hospitalidade. (BRUSADIN, 2016, p.246).
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Segundo Donskis, Bauman (2014, p.86)  “a hostilidade terminaria se desejos

individuais e demandas sociais pudessem ser atendidos simultaneamente.” Tarefa

árdua, imprecisa e provavelmente inalcançável. A exposição de opiniões em rede

social  é  válida,  mas  o  que  nem  sempre  acontece  é  uma  crítica  saudável

apresentando alternativas. Dar-se lugar ao “canibalismo verbal e mental ou a mútua

destruição moral” que levaria “à rejeição da discussão livre e aberta e sua morte

antes mesmo de começar” (DONSKIS, BAUMAN, 2014, p.113). A crítica pela crítica

e  a  troca  de  acusações  sobre  quem  seria  o  responsável  pelo  descaso  com  o

patrimônio natural e cultural da cidade.

C.F –  “O turismo (turista)  da  Praia  Grande  23:00… Gerando mal
estar e desconforto aos moradores, sujeira… Que tipo de turismo vc
quer para sua cidade? E as leis pra quê serve? Temos mais domingo
segunda e terça-feira de sofrimento, e treinamento de paciência…”
(DESPERTA JÁ UBATUBA, 2018).

Será  que  essa  intensificação  da  vida  virtual  e  de  seus  efeitos
colaterais, tais como a linguagem sádica e o canibalismo mental à
espreita  nos  chats  on-line  anônimos,  assim como os  comentários
ofensivos destinados a ferir e desencorajar aqueles que são visíveis
e  que  se expõem,  uma forma direta  de  perder  a  compaixão  e  a
sensibilidade humanas? (DONSKIS, BAUMAN, 2014, p. 34)

Um  exemplo  de  discussão  livre  e  aberta  que  gerou  frutos  é  a  já  citada

superlotação da Ilha das couves. O caso gerou discussões online, reportagens em

jornais e várias postagens como esta: “Estão acabando com Picinguaba e Ilha das

Couves  e  a  culpa  é  nossa!!!  Mas....ainda  dá  tempo!!  É  só  limitar  o  número  de

visitantes diários e reconhecer que é uma ilha que exige uma preservação ambiental

rigorosa urgentemente.” (DESPERTA JÁ UBATUBA, 2017). A repercussão negativa

e a pressão popular provocou a elaboração do Estudo de Capacidade Turística da

Ilha das Couves que foi apresentado a comunidade dos moradores da Picinguaba

em agosto de 2018, uma iniciativa da Secretaria Estadual do Meio Ambiente através

da Fundação Florestal, Prefeitura Municipal de Ubatuba, IBAMA e MPF (Ministério

Público Federal).
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Figura 11 – Apresentação do Estudo de Capacidade de Carga Turística49

Fonte: (SETUR) Secretaria de Turismo de Ubatuba

Compreender o que faz uma cidade acolhedora significa que “Entender  a

hospitalidade como atributo do humano serve para mostrar que as propriedades de

sociabilidade dos espaços não existem por si mesmas”  (CARMARGO, 2015, p.50).

A hospitabilidade é característica humana. Lashley (2015, p.85), citando a filósofa

Elisabeth Telfer, nos mostra as qualidades da hospitabilidade:

A  filósofa  Telfer  (2000)  nos  lembra  que  as  qualidades  da
hospitabilidade  incluem  os  seguintes  pontos:  O  interesse,  a
compaixão ou o desejo de agradar aos outros, que brota da amizade
em geral e da benevolência ou da afeição por determinadas pessoas,
em particular;  O desejo  de suprir  as  necessidades dos outros;  O
desejo de receber amigos ou de ajudar os que estão em dificuldade;
O desejo de ter companhia ou de fazer amigos; O desejo de receber
por prazer,  que pode ser entendido como o desejo de entreter os
outros, como um passatempo.

Encontrar indivíduos com essas características em nossa realidade líquida é

atentar para a hospitalidade como um ato altruísta e incondicional, o que nos leva a

repensar as práticas sociais contemporâneas. Segundo Baptista (2005, p.12): “Num

tempo assustadoramente complexo e frágil,  como este em que nos coube viver,

importa  conseguir  promover  práticas  de  cidadania  assentadas  no  valor  da

hospitalidade, ou seja, no respeito do outro como outro”. Para uma cidade turística

que ostenta o título de acolhedora receber o outro incondicionalmente é também

49 Apresentação do Estudo de Capacidade de Carga Turística. Disponível em: <https://turismo.ubatu-
ba.sp.gov.br/apresentacao-do-estudo-de-capacidade-de-carga-turistica/> Acesso em: 29 jul, 2018.
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administrar os possíveis contratempos e inconvenientes. Para tanto seria necessário

o ajuste rítmico na relação cidade / visitante proposto por Santos e Perazzolo (2012,

p.8), em que o ajustamento levaria à sensação de “estar em casa, como ser tomado

nos braços por uma cidade e acalentado por ela”.

Uma cidade torna-se um modo de viver e de pensar, algo em que se
expressam  história,  arquitetura,  música,  artes  plásticas,  poder,
memória, intercâmbios, encontros de pessoas e ideias, dissonâncias,
finanças,  política,  livros  e  credos –  um espaço em que  o  mundo
moderno  nasce  e  também  adquire  suas  formas  para  o  futuro.
(Donskis, Bauman, 2013, p. 2)

Santos  e  Perazzolo  (2012,  p.3)  apresentam  o  modelo  do  Corpo  Coletivo

Acolhedor  que é compreendido como um sistema que envolve:  “O conjunto  dos

serviços  disponibilizados no  âmbito  das relações internas/externas;  O organismo

gestor,  de  natureza  operacional,  pública  e  privada;  a  cultura  e  o  conhecimento

gerado,  compartilhado  e  transmitido  pelo  grupo/comunidade.”  E  o  fenômeno  do

acolhimento  e  da  hospitalidade  se  ordenam  e  evoluem  na  triangulação  desse

sistema.

O  conceito  de  Corpo  Coletivo  Acolhedor  tem  por  suposto  o
acolhimento como espaço fenomênico em que os sujeitos da relação
se  reconhecem,  interagem  e  se  hospedam  mutuamente;  em  que
ambos se transformam no “outro” alternadamente; e em que o “eu” e
o “tu” inauguram o pronome plural, edificado num terreno banhado
pela  afetividade  e  pela  cognição.  (SANTOS;  PERAZZOLO,  2012,
p.7)

Sob a ótica do Corpo Coletivo Acolhedor (SANTOS; PERAZZOLO, 2012, p.9-

10)  os  serviços  turísticos  e  básicos  funcionariam  como  as  mãos  do  Corpo.  O

Organismo Gestor  administraria  os  recursos  para  o  funcionamento  do  Corpo.  O

conhecimento  e  a  cultura  seriam  o  “núcleo  pensante”  da  comunidade,  seria  “o

espaço onde moram as concepções morais, as crenças, os desejos, mas, também,

os  fantasmas,  os  pesadelos,  os  medos  de  destruição,  de  aniquilamento.”  Nesta

perspectiva  o  núcleo  pensante  abrigaria  as  ações,  gestos  e  códigos  de

hospitalidade-hostilidade.

A inter-relação no Corpo Coletivo acolhedor proporcionando o ajuste rítmico

na relação cidade / visitante poderia ser adotado nas instituições culturais para que

as  mesmas  sejam  consideradas  lugares  de  acolhimento.  O  Museu  reconhecido

como  parte  integrante  da  identidade  da  cidade  possivelmente  proporcionaria  ao
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anfitrião  aporte  para  entender  e  narrar  sua  história  e  a  diversidade  do  acervo

museológico e a maneira como é exposto influenciaria nas questões de ajustes do

ritmo da relação instituição cultural / visitante. Segundo Godoy, Silveira e Guimarães

(2016, p.2), “os turistas / visitantes de museus são consumidores de bens e serviços

do  segmento  nomeado ‘turismo cultural’  e,  dessa  maneira,  a  oferta  turística  em

museus  deve  estar  atenta  à  qualidade  desejada  para  parte  desse  consumo”.

Lembrando que consumo tem sido ressignificado nestes tempos complexos, esta

predisposição em se ajustar o ritmo da relação instituição cultural / visitante poderia

ser considerado um traço de  resistência em meio à fragilidade dos laços sociais

contemporâneos.

2.2 A INSTITUIÇÃO CULTURAL E O LUGAR DE HOSPITALIDADE.

As definições dos melhores acadêmicos,  tendo
em  mira  metodologias,  resultam  insuficientes
para o entendimento do lugar, tal como literatos,
poetas  e  pintores  têm sido  únicos  a  perceber.
Eles  chegam a  sutilezas  próprias  da  alma,  da
essência das coisas que passam despercebidas
nos textos acadêmicos. (YAZIGI, 2001, p.41)

Para um Museu instalado numa antiga Cadeia ser um lugar de hospitalidade

e eleição intersubjetiva, precisa, segundo Baptista (2008, p.6), antes ser “o lugar de

alguém”. A concepção de lugar, segundo Santos (1996, p. 213), é a de que “cada

lugar é, à sua maneira, o mundo”. É preciso ser um espaço vivido, ser o lugar no

mundo onde estão as raízes. Tuan (1983, p.6) explica que o Espaço se torna lugar a

partir do momento em que o conhecemos melhor e o valoramos. Portanto, a Cadeia

Velha torna-se lugar a partir do momento que os ubatubenses a reconheçam como

tal atribuindo-lhe valor. No entanto, “a afeição, por uma pessoa ou uma localidade,

raramente é adquirida de passagem” (TUAN, 1983, p.209), leva-se um tempo para

que  aconteça.  Muito  embora  paixões  e  afinidades  à  primeira  vista  ocorram  em

ambos os casos.

Em suas indagações sobre a relação entre Tempo e Lugar, Tuan (1983, p.

209) afirma que o “sentir” o lugar “[…] se faz de experiências, em sua maior parte

fugazes e pouco dramáticas,  repetidas dia  após dia  e através dos anos.  É uma

mistura singular de vistas, sons e cheiros, uma harmonia ímpar de ritmos naturais e
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artificiais, como a hora do sol nascer e se pôr, de trabalhar e brincar.” A Cadeia Velha

como parte integrante do dia a dia da cidade pode ser “um lugar conceitual que não

envolve as emoções” (TUAN, 1983, p.189), passar despercebida ou está introjetada

no imaginário do ubatubense. Staniski et. al. (2014, p.4) define:

O lugar é onde estão as referências pessoais e o sistema de valores
que  direcionam  as  diferentes  formas  de  perceber  e  constituir  a
paisagem  e  o  espaço  geográfico.  Trata-se  na  realidade  de
espacialidades  carregadas  de  laços  afetivos  com  os  quais
desenvolvemos ao longo de nossas vidas na convivência com o lugar
e com os outros. O conceito de lugar assume um caráter subjetivo,
uma vez que cada indivíduo já traz uma experiência direta com seu
espaço,  com o seu lugar,  houve um profundo envolvimento com o
local para adquirir tal pertencimento.

A  peça  “Coriolano”  (1608)  de  William  Shakespeare  narra  a  história  da

conquista da Cidade de Carioli pelo General Romano Caio Márcio. Devido ao feito

passou  a  se  chamar  “O  Coriolano”,  porém  não  era  uma  unanimidade  entre  a

população. Nobre e plebeus se unem para fazê-lo perder a eleição para Cônsul em

seguida o expulsando de Roma. Imbuído pelo desejo de vingança Caio Márcio se

uniu ao inimigo, Aufidius General dos Volcos. No entanto, Coriolano foi convencido

por  sua  mãe  e  esposa  a  abandonar  o  combate.  Porém,  ao  voltar  a  cidade  é

considerado  traidor  e  condenado  à  morte.  No  Ato  III  Cena  I:  Roma.  Uma  rua.

Cornetas. Entram Coriolano, Menênio, Comínio, Tito Lárcio, senadores e patrícios. O

diálogo entre Sicínio Veluto (Tribuno do povo) e os Cidadãos sugere a importância

de um povo para a cidade:

SICÍNIO — E que é a cidade, se não for o povo?
CIDADÃOS — Sim, é certo: a cidade é o próprio povo.

A cidade  de  Ubatuba  é  o  seu  povo  e  o  resultado  da  exteriorização  das

relações  entre  os  agentes  sociais:  “[…]  turista,  poder  público,  trabalhadores  e

comunidade receptora” (FRATUCCI, 2007, p.2).  Seja no domínio social, privado ou

comercial  (LASHLEY, 2004, p.5) a relação interpessoal é peça chave nas cenas e

microcenas hospitaleiras. Tuan (1983, p. 191) afirma que “A cidade é um lugar, um

centro de significados, por excelência. Possui muitos símbolos bem visíveis. Mais

ainda, a própria cidade é um símbolo.” Uma vez a cidade sendo o seu povo posso

aferir que o povo sendo acolhedor a cidade também será acolhedora. Compreendo

que o Museu tendo seu valor e significado para o povo, aquele poderá vir a ser um
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lugar  de  hospitalidade  e  de  eleição  intersubjetiva,  “Quando  o  espaço  nos  é

inteiramente familiar, torna-se lugar” (TUAN, 1983, p.83). Ainda que seja um espaço

que  apresenta  um passado  associado  a  punição,  justiça  e  sofrimento  o  Museu

Histórico  em  seus  múltiplos  usos  poderia  ser  um  espaço  fértil  para  laços  de

proximidade.

Porém, estamos numa era líquida em que a obsolência programada talvez

permeie as relações sociais. Para Bellandi e Augustin (2015, p.513) “Obsolescência

programada seria a ação humana de planejar e determinar o que se tornará obsoleto

e ultrapassado sem que a coisa tenha em essência deixado de ser (ou existir)”. Tal

definição  nos  levaria  a  pensar  se  tal  prática  estaria  também  associada  aos

relacionamentos humanos frágeis e inconstantes.  Onde a desconfiança e medo de

se  arriscar  ao  outro  ganha  notoriedade,  “a  vida  na  cidade  é  uma experiência

notoriamente  ambivalente.  Ela  atrai  e  repele”  (BAUMAN,  2007b,  p.94).  A

insegurança existencial presente na era líquida moderna é refletida na percepção

dos espaços pelos indivíduos. O espaço urbano ou as “cidades líquidas modernas

são espaços em que estranhos ficam e se movimentam em estreita proximidade uns

dos  outros”  (BAUMAN,  2007b,  p.87,  90).  Cidades  com  problemas  locais  que

demandam  soluções  globais,  onde  inseguranças  e  incertezas  convivem  com  o

estranhamento  do  que  não  é  inato.  No  entanto,  “a  hospitalidade  acontece  nas

frestas da inospitalidade dominante” (CAMARGO, 2015, p.44).

Os lugares de hospitalidade refletiriam a hospitalidade como virtude. Baptista

(2008, p. 6) apresenta os lugares de hospitalidade como “lugares de urbanidade, de

cortesia  cívica,  de  responsabilidade  e  de  bondade.  São  lugares  nossos  que

convidam à entrada do outro numa oferta de acolhimento, refúgio, alimento, ajuda ou

conforto”.  A virtude da hospitalidade deve ser estendida a todos, não apenas ao

visitante:  “é  necessário  alargar  a  atitude de acolhimento  e de cortesia  a todo o

próximo, seja ele o vizinho, o colega de trabalho ou qualquer outro que no dia a dia

cruza o nosso caminho”  (BAPTISTA,  2002,  p.  162).  Proximidade e hospitalidade

caminham paralelamente num jogo de permissão limitação, campo para a “eleição

intersubjetiva” denominada “o encontro interpessoal gerado por uma experiência de

mútua  autorização  ou  hospitalidade  recíproca”  (BAPTISTA,  2008,  p.8).  Na  cena

hospitaleira é preciso que o anfitrião permita a presença do outro, sendo este um

exercício  de  tolerância,  “a  relação  interpessoal  é  o  componente  básico  da cena

hospitaleira”  (CAMARGO,  2015,  p.48). Acolher  presume  abrir-se  ao  outro,

compartilhar sua cidade, seu lugar de  hospitalidade.  A prática do turismo seria um
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convite a abstração, ao refúgio através do encontro interpessoal, com o lugar e seus

lugares.

Quando somos receptivos e acolhedores, autorizando a entrada do
outro, essa presença humana acaba por nos “tirar do nosso lugar”,
chamando-nos para  a  aventura  da  solidariedade por  força de um
misterioso poder de interpelação e de apelação. Acolher alguém de
forma hospitaleira significa abrir o espaço próprio sem reservas ou
desconfianças. Esta atitude receptiva e confiante corresponde a um
passo decisivo na direção de outro, mas não define, ou esgota, o
sentido da hospitalidade social. Ela corresponde, tanto e tão só, ao
movimento  que  “dá  lugar”  à  experiência  de  afecção  mútua  que
conduz ao compromisso interpessoal (BAPTISTA, 2008, p.8).

O  museu  como  o  concebemos  hoje  em  dia  tem  como  base  as  grandes

coleções principescas e  reais  do  Renascimento  (SUANO, 1986,  p.21).  Coleções

estas que foram gradativamente tornando-se acessíveis. Suano (1986, p.27) aponta

a Revolução Francesa como o movimento revolucionário  do final  do século XVII

responsável por transformar efetivamente público o acesso às grandes coleções. A

restrição ao acesso às grandes coleções era devido a preocupações tanto relação a

segurança das obras como com o comportamento “inadequado” das classes mais

baixas no ambiente.

A relação público / museu é controversa desde seu início. Segundo Godoy

(2017, p.264) “a experiência turística em instituições museológicas guarda afinidade

intrínseca com o par hospitalidade-hostilidade.” Conforme a Lei nº. 11.904, de 14 de

janeiro de 2009, Capítulo I, Art. 1º:

Consideram-se  museus,  para  os  efeitos  desta  Lei,  as  instituições
sem  fins  lucrativos  que  conservam,  investigam,  comunicam,
interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa,
educação,  contemplação e turismo,  conjuntos e coleções de valor
histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza
cultural,  abertas  ao  público,  a  serviço  da  sociedade  e  de  seu
desenvolvimento.

No Capítulo II, Seção III, Art. 46, Inciso IV – Alínea (k), da referida Lei; sobre o

Plano Museológico entre sua missão básica e função específica na sociedade está o

direito de “Acessibilidade a todas as pessoas”. Além da acessibilidade às Instituições

museológicas  devem  promover  amplo  acesso  ao  público.  Relacionando  à

qualificação dos espaços culturais seria importante saber se o espaço é adaptado



74

para todos os públicos, se o acesso é garantido e se a sinalização turística comunica

de forma eficiente.

Lynch (1960, p.20) denomina de  imageabilidade  a possibilidade da imagem

de  um  objeto  ser  capaz  de  se  fixar  na  mente  e  memória  de  quem  observa,

destacando  que  “Uma cidade  com  imageabilidade (aparente,  legível,  ou  visível),

nesse  sentido,  seria  bem  formada,  distinta,  memorável;  convidaria  os  olhos  e

ouvidos a uma maior  atenção e participação.”  Portanto,  acredito  que um museu

contendo imageabilidade pode despertar a percepção de moradores e turistas.

A percepção dos ubatubenses é diferenciada de acordo com a Instituição

prisional em questão. Existem duas Instituições prisionais Históricas em Ubatuba: o

Instituto  Correcional  da Ilha Anchieta (atualmente em Ruínas)  e a Cadeia Velha.

Antes de abrigar o presídio, a Ilha Anchieta era habitada por famílias de colonos e

caiçaras cerca de 412 famílias foram desalojadas para a construção do presídio.

“Em 1907, passou a funcionar o presídio Colônia Correcional do Porto das Palmas,

passando por um período de desativação entre 1914 e 1930, ano em que passou a

receber prisioneiros políticos” (KATAOKA,  et. al., 2011, p.139). Em junho de 1952,

passa por uma rebelião sangrenta liderada por Álvaro da Conceição Carvalho Farto

(o Portuga) detento também formado em engenharia. Utilizou sua inteligência para

adestrar os demais numa tentativa de fazer com que os guardas e a população local

convivessem em harmonia com os detentos. Uma falsa paz que resultou na rebelião

com 108 presos recapturados, 15 presos mortos e 6 desaparecidos (“a imperícia na

navegação  os  fez  caírem na  água  e  ficado  à  mercê  dos  tubarões”)50.  O  Líder,

Portuga, foi encontrado morto na Ilha.

No dia 20 de junho de 1952, entre as oito e às treze horas, um grupo
composto  por  mais  de  cem presos  rebelou-se  contra  a  guarda  e
assumiu o controle do Instituto Correcional  da Ilha Anchieta (Icia).
Localizado no litoral norte do estado de São Paulo, no município de
Ubatuba, distante cerca de 700 metros do continente, o Icia abrigava
453 presos e contava com cerca de 20 praças da Força Pública em
atividade e pouco mais de 20 funcionários civis que moravam com
suas  famílias  em  duas  pequenas  vilas  construídas  nos  terrenos
acidentados  da  ilha.  Após  rápida  luta  com  a  guarda  e  praças
militares,  os  rebelados  controlaram  o  presídio,  libertaram
companheiros  presos  nos  pavilhões,  queimaram  os  arquivos  de
prontuários,  saquearam  o  cofre  da  administração  e  fugiram  ao
continente  em  canoas  e  numa  lancha  com  capacidade  para  40
pessoas.  Ao  todo,  129  presos  alcançaram as  praias  de  Ubatuba.

50 História  da  Ilha  Anchieta.  Disponível  em:  <http://www.ilhaanchieta.com.br/paginas/historia-
anchieta> Acesso em: 26 jul, 2018.
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Destes,  108  seriam  recapturados,  15  mortos  e  seis  tidos  como
desaparecidos (FERREIRA, 2018, p. 3).

Atualmente, a antiga Ilha dos Porcos rebatizada de Ilha Anchieta na ocasião

do quarto centenário de nascimento do Padre José de Anchieta abriga o Parque

Estadual da Ilha Anchieta (PEIA) incluindo a Área de Proteção Ambiental Marinha

Litoral Norte (APAMLN). Sendo um atrativo turístico de destaque recebendo turistas,

mergulhadores e  pesquisadores.  É vista  pelos  moradores de Ubatuba como um

santuário ecológico e como o Presídio da Ilha Anchieta. As ruínas têm esse peso

histórico para a cidade, como um lugar de sofrimento.

Figura 12 – Ilha Anchieta

Fonte: Acervo Pessoal Odaury Carneiro

Em contraponto  percebo  uma  visão  diferenciada  entre  o  Presídio  da  Ilha

Anchieta e a Cadeia Velha. Analisando algumas postagens sobre a Cadeia Velha no

Grupo Memória de Ubatuba – Retalhos Históricos51 percebo o significado lúdico que

o lugar tem para alguns moradores:

W.M.B.D – Há uns 40 anos atrás a gente levava lanche para uns
cinco presos que estavam lá.

51 Os nomes foram abreviados e mantida a grafia original exceto em erros que dificultem a leitura.
Comentários submetidos em: 2017.
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A.M.F.S – Ta lindo, quando era menina a gente passava por ai com a
folia  do Divino e me dava uma tristeza de saber  que tinha gente
presa lá…

R.E – Conhecida como hospedaria dos tropeiros…Vivia vazia.
R.E – Ubatuba muito rica em sua história precisávamos ressignificar
os lugares e pontos turísticos.

G.R:  Lembro  dessa  época.  (MEMÓRIA  DE  UBATUBA  –
RETALHOS HISTÓRICOS, 2017).

Em 30 de julho de 2018 postei no Grupo Memória de Ubatuba – Retalhos

Históricos o seguinte questionamento:  Gostaria de saber dos integrantes do grupo

(que  conheceram o  Museu  enquanto  abrigava  a  Cadeia  Velha)  quais  são  suas

lembranças dessa época?  Acreditei que não seria respondida, mas para a minha

surpresa recebi mensagens interessantes que mostram como o ubatubense vê a

Cadeia Velha atual Museu Histórico. Foram atenciosos e prestativos, sendo possível

perceber  um certo  “ar  de  orgulho”  por  ter  vivido  aquela  época.  Em sete  dias  a

postagem recebeu 59 comentários, 6 compartilhamentos e 84 curtidas. Dentre os

comentários há os que têm a lembrança sombria e outros se referem a Cadeia como

uma boa memória.

A.M.F – Eu me lembro que quando menina…na preparação para a
festa do Divino […]  todas as noites  da novena os Foliões  com a
Bandeira e fiéis saia da igreja Matriz e dava a volta na rua que passa
por  ‘detras’ da  cadeia  velha eu ficava muito  triste  pq dois  presos
ficavam pendurados nas grades vendo a Folia passar nunca soube
quem eram, mas rezava por eles.

Postagens cheias de significado,  o fato de rezar mesmo sem saber quem

eram demonstra compaixão pelo próximo. Outra que me chamou a atenção foi a de

um integrante  do  grupo  chamado “L.F.B”  que  chegou  a  ficar  “preso”  na  Cadeia

Velha.  Eram duas turmas de Taubaté  e de São Paulo  que passavam férias  em

Ubatuba.  Os  meninos  de  Taubaté  namoravam  as  meninas  de  São  Paulo  e  as

meninas de Taubaté namoravam os meninos de São Paulo “Tudo pacificamente”. Na

última semana de férias houve um acerto de contas “dos ciúmes e demais querelas

entre as turmas, que até ali conviviam”. Foi escolhido dia e local para o acerto: “no

Bolinha,  na  quadra  depois  do  Tom  Bar,  sentido  Perequê.”  Fecharam  o  boliche

ninguém saía ou entrava, “e o pau comeu”:
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L.F.B – As meninas de ambas as turmas se protegendo atrás do
balcão.  Deu  para  brigar  bastante.  Então  chegou  o  Fusca  com  4
Policiais e o Dr. Delegado. Arrombaram a porta, o Delegado deu uns
berros,  parou  a  pancadaria,  fizemos  uma  fila  indiana  e  fomos
escoltados até a Cadeia. Não cabia todo mundo. O Delegado deu um
tempo, a moçada em pé com as mãos cruzadas nas costas e cabeça
baixa, porém dando risadinhas. Aí o Delegado no degrau mais alto
deu um ‘esporro federal’ (gíria da época) e mandou todos para casa.
Terminou às férias. Tempo maravilhoso.

Lembranças afetivas ligadas a parentes que trabalhavam na Cadeia como a

da integrante “O.C.M”, “meu pai trabalhou muito ai, ele era polícia militar, sempre

que eu ia para a escola Esteves, eu parava pra dar um abraço nele, saudades”; e a

do “J.U”, “Minha mãe conta que em sua infância, haviam apenas 3 soldados início

dos anos 50, e também tinha um chafariz na praça.” Agradeci o relato e comentei

que li que no dia da inauguração o chafariz vertia vinho da melhor qualidade e que

existia  um  relógio  na  praça  prontamente  recebi  a  resposta  nostálgica  de  outra

integrante “M.L.F”: “Lembro quando minha mãe que era professora, nos levou para

aprender  a  ver  hora  nesse  relógio  de  sol.”  O  Chafariz  foi  instalado  no  dia  da

inauguração  do  novo  sistema  de  abastecimento  de  água  da  cidade  na  praça

Nóbrega.  Sendo  posteriormente  derrubado  como  tantos  outros  monumentos  e

prédios históricos da cidade.

Encontrei também relatos de afetividade com os presos como se fossem de

baixa periculosidade e outros com um certo pavor das “lendas urbanas” sobre os

presos, a Cadeia e o entorno. Integrantes fizeram os seguintes comentários:

G.T.L – Oi boa noite em 1968 quando os presos ficavam ali eu levava
revista pra eles tem dois que não falo os nomes porque hoje são do
bem naquela época eram levados roubava até o jipe da polícia era
livre ficava sentado ai fora mas não fazia mal a ninguém como os de
hoje que mata.

P.B.S – Lembro quando era guarda mirim que tinha uns presos muito
perigoso na ‘sela’ se não me falha a memória era o Diabo Loiro…O
Soldado Ivo de Oliveira (in memória) me falava que não chegasse
perto da grade que ele pegaria e não soltava mais…Tempo bom.

R.O – Lembro-me que quando era criança, a gente passava e nem
olhava  de  medo,  pois  os  presos  ficavam  em  pé  nas  janelas,
segurando nas grades e olhando para a rua.

P.B.S  –  Verdade…Mas  os  dois  que  ficavam  lá…  Um  cantava  e
tocava violão  malaguenha…Hoje  mora  pelas  bandas  da  Serra  de
Taubaté. Lembro de tudo (kkkk). Acho que foram os últimos presos
de lá.
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Um comentário chamou minha atenção por ser uma crítica ao atual estado do

Museu. “R. E” refere-se ao Museu como “uma exposição de peças apenas para não

dizer depósito”. Opina que o lugar deveria ser mais valorizado, questiona “Quem

disse que museu é para coisas do passado?” Pois “hoje museus são interativos,

lugar de pensar e manter viva a história e cultura do povo” e completa: “existem

pessoas que minimamente  conhecem a cerca  de museologia  tendo em vista  as

tecnologias  que  estão  à  nossa  volta  #ficaadica  #vidaaomuseu”.  Tais  relatos

apresentados me fizeram entender que o Museu é um lugar, pois segundo Tuan

(1983,  p.  171)  […]  o  lugar  é  um arquivo  de  lembranças  afetivas  e  realizações

esplêndidas que inspiram o presente; o lugar é permanente por isso tranquiliza o

homem, que vê fraqueza em si mesmo e chance e movimento em toda parte. E

Completa  afirmando  que:  […]  Muitos  lugares  altamente  significantes  para  certos

indivíduos  e  grupos,  têm  pouca  notoriedade  visual.  São  conhecidos

emocionalmente, e não através do olho crítico ou da mente. (TUAN, 1983, p.180).

Bagdad Café (Out of Rosenheim)52 de 1987 é um filme com direção de Percy

Adlon,  realizado  em  conjunto  entre  Alemanha  Ocidental  e  Estados  Unidos  da

América. Com seu roteiro despretensioso apresenta a história de uma turista alemã

Jasmin (interpretada por Marianne Sägebrecht) que larga o marido depois de uma

das inúmeras brigas e segue caminhando pelo deserto do Arizona. Após caminhar

sem rumo encontra o posto motel Bagdad. É recebida com hostilidade por Brenda

(CCH Pounder), dona do local que tinha acabado de expulsar o marido de casa. O

primeiro encontro cheio de hostilidade e desconfiança remete a visão de Derrida

sobre “hostipitalidade”, “termo que exprime o fato de não poder haver hospitalidade

sem  se  pressupor  a  hostilidade.”  (GODOY,  2017,  p.264).  Na  cena  do  primeiro

encontro  entre  Jasmin  e  Brenda,  além  da  fotografia  e  trilha  sonora  marcante,

existem referências as dores de ambas. Enquanto Jasmim enxuga o suor do rosto

representando  a  dificuldade  em  deixar  seu  lugar  de  conforto  (ou  não)  para

aventurar-se ao desconhecido, Brenda enxuga as lágrimas pela falta de perspectiva,

pela falta do marido ou como defesa querendo se mostrar forte para a “forasteira”.

Entendo o Bagdad Café como uma Heterotopia para a personagem Jasmin.

Foucault (1967, p. 80) utiliza a metáfora do espelho para explicar seu conceito:

52 Bagdad Café (Out of Rosenheim). Direção: Percy Adlon. Roteiro: Christopher Doherty, Eleonore
Adlon, Percy Adlon. Produção: Bayerischer Rundfunk, Hessischer Rundfunk, Pelemele Film, Project
Filmproduktion. Alemanha Ocidental; EUA, 1987, 1h48min.
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Mas é também uma heterotopia, uma vez que o espelho existe na
realidade, e exerce um tipo de contra-ação à posição que eu ocupo.
Do lugar em que me encontro no espelho apercebo-me da ausência
no lugar onde estou, uma vez que eu posso ver-me ali. A partir deste
olhar dirigido a mim próprio,  da base desse espaço virtual  que se
encontra do outro lado do espelho, eu volto a mim mesmo: dirijo o
olhar a mim mesmo e começo a reconstituir-me a mim próprio ali
onde  estou.  O  espelho  funciona  como  uma  heterotopia  neste
momentum: transforma este lugar, o que ocupo no momento em que
me vejo no espelho, num espaço a um só tempo absolutamente real,
associado a todo o espaço que o circunda, e absolutamente irreal,
uma vez que para nos apercebermos desse espaço real, tem de se
atravessar esse ponto virtual que está do lado de lá.

O espaço representado pelo Bagdad Café seria o espelho para Jasmin, o

lugar  fora  da  sua  zona  de  conforto,  o  lugar  da  contradição,  do  confronto,  da

subversão. Ali num ambiente prioritariamente hostil encontra a oportunidade de se

reinventar e se adaptar à nova vida. Com o passar do tempo o local antes espaço de

desvio se torna hospitaleiro a partir de uma nova compreensão e posicionamento no

lugar.

A cena  do  retorno  de  Jasmin  ao  Bagdad  Café  exemplifica  a  inversão  da

hostilidade em hospitalidade. Destaque para a fala de outra hóspede que pretende

deixar o lugar por achar que “existe harmonia demais por ali” após a chegada de

Jasmin. Outro fator importante é o momento em que Jasmin aceita posar para o

pintor Rudi Cox (Jack Palance). A cada sessão a personagem retira uma parte do

seu  traje  típico  alemão.  O ato  de  se  despir  representando o  despir  da  alma,  o

desapego a antigas convicções e a aceitação do novo espaço. 

O  espaço  museal  como  o  Bagdad  Café  pode  ser  considerado  uma

Heterotopia apesar de ser um espaço ainda sacralizado por alguns é um espaço de

contradições, de confronto. É o espaço onde o seu “eu” é contestado. A heterotopia

é uma maneira de ver o mundo de um modo diferente.

O espaço no qual vivemos, que nos leva para fora de nós mesmos,
no  qual  a  erosão  de  nossas  vidas,  do  nosso  tempo  e  da  nossa
história se processa num contínuo, o espaço que nos mói, é também,
em si  próprio,  um espaço  heterogêneo.  Por  outras  palavras,  não
vivemos numa espécie de vácuo, no qual se colocam indivíduos e
coisas, num vácuo que pode ser preenchido por vários tons de luz.
Vivemos,  sim,  numa  série  de  relações  que  delineiam  lugares
decididamente  irredutíveis  uns  aos  outros  e  que  não  se  podem
sobre-impor (FOUCAULT, 1967, p. 79).
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Somos atraídos para os outros espaços, o lado externo para além do espaço

fronteiriço.  Seguindo o conceito  do ICOM53 atualizado durante a 22ª  Assembleia

Geral em Viena (Áustria) em 2007, o museu é uma Instituição: “aberta ao público a

serviço da sociedade e de seu desenvolvimento  […]  com propósitos  educativos,

acadêmicos e de entretenimento”,  sendo assim, o espaço museal pode ser esse

lugar de abstração de nós mesmo.

As crianças conhecem perfeitamente esses contra-espaços,  essas
utopias  localizadas.  É  o  fundo  do  jardim,  com  certeza,  é  com  o
celeiro,  ou  melhor  ainda,  a  tenda dos índios  erguida no meio  do
celeiro, ou é então – na quinta-feira à tarde – a grande cama dos
pais. É nessa grande cama que se descobre o oceano, pois nela se
pode nadar entre as cobertas; depois, essa grande cama é também o
céu, pois se pode saltar sobre as molas; é a floresta, pois pode-se
nela esconder-se; é a noite, pois ali se pode virar fantasma entre os
lençóis; é, enfim, o prazer, pois no retorno dos pais, se será punido
(FOUCAULT, 2013, p.20).

A heterotopia ou os outros espaços segundo Foucault (1967) servem para

tentar fazer com que possamos nos enxergar de maneira diferente. Também são

lugares  de  passagem,  provisórios,  “um  trem  é  um  amálgama  extraordinário  de

relações porque é algo que atravessamos, é também algo que nos leva de um ponto

a outro, e, por fim, é também algo que passa por nós”. O espaço museal poderia ser

percebido como esses lugares de passagem em tempos líquidos, seriam efêmeros

“nos transporta, passa por nós, mas não nos atravessa”.

Sendo o Museu Histórico Washington de Oliveira um lugar, um espaço cheio

de significações e valores passei a analisar se o Museu cumpre essa função de

dessacralizar,  transgredir  e  subverter  o  espaço,  não apenas servindo como uma

heterotopia cumulativa de tempo:

Por  contraste,  a  ideia  de  conseguir  acumular  tudo,  de  criar  uma
espécie de arquivo geral, o fechar num só lugar todos os tempos,
épocas, formas e gostos, a ideia de construir um lugar de todos os
tempos  fora  do  tempo e  inacessível  ao desgaste  que acarreta,  o
projeto  de  organizar  desta  forma  uma  espécie  de  acumulação
perpétua e indefinida de tempo num lugar imóvel, enfim, todo este
conceito pertence à nossa modernidade (FOUCAULT, 1967, p. 82).

53 Um museu é uma instituição permanente e sem fins lucrativos, aberta ao público a serviço da
sociedade e de seu desenvolvimento, em que são adquiridas, conservadas, pesquisadas, comunica-
das e exibidas as heranças tangíveis e intangíveis da humanidade e seu ambiente, com propósitos
educativos, acadêmicos e de entretenimento. Disponível em:<https://historiadamuseologia.blog/termi-
nologia/museu/>  Acesso em: 17 jul, 2018.
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Para  Foucault  (1967,  p.84)  “O  navio  é  a  heterotopia  por  excelência.  Em

civilizações sem barcos,  esgotam-se os sonhos,  e  a aventura é substituída pela

espionagem, os piratas pelas polícias”. Nos lugares onde não se refletem sobre as

heterotopias  ou  não  tem  condições  de  existirem  os  sonhos  se  esvaem.  A

hospitalidade em Tempos Líquidos pode também assumir esse lugar de resistência e

subversão assunto que tratarei com mais cuidado no próximo capítulo. Para tanto é

possível  analisar  a  partir  da  estrutura  do  Museu  se  o  mesmo possui  traços  de

qualificação  e  hospitalidade  para  o  turismo.  Independente  de  ser  um Museu  de

pequeno porte é preciso ser adaptado a condições adequadas de hospitalidade pois,

o  visitante  “necessita  de  opções  de  serviços  que  vão  além  dos  oferecidos

normalmente  pelos  museus,  dentre  eles  podendo-se  citar  a  visita  guiada,

monitorada,  ou  mesmo  mediada,  e  a  recepção  bilíngue”  (GODOY;  CARVALHO;

LEITE, 2015, p.7). Passei a analisar estas questões por meio do formulário utilizado

pelo “Projeto Turismo, Museus e Hospitalidade” subdivisão do “Projeto Turismo e

Museus:  controvérsias,  possibilidades  e  necessidades  da  turistificação  e  da

qualificação dos museus para o turismo”, projetos vinculados ao Grupo de Pesquisa

Turismo, Cultura e Sociedade (T-Cult / UFF) e coordenados pela orientadora desta

dissertação. Foi  um desafio adaptar o Instrumento de Pesquisa a um museu de

pequeno  porte.  Verificando  a  dimensão  Infraestrutura  (subdividida  em externa  e

interna), notei que externamente (na variável acesso) temos como exemplo negativo

as “Opções de meios de transporte que dão acesso ao local”,  não há transporte

coletivo que passe nas proximidades o acesso pode ser feito a pé, por bicicleta ou

por carro particular (Em Ubatuba não existe a possibilidade de utilizar aplicativos de

serviços de transporte por meio de carros). Um fator externo positivo é a gratuidade

sem restrições.  Na variável  estrutura  destaque positivo  para a  pintura  externa e

como negativa os pisos que não estão em boas condições.

Seguindo  a  verificação,  a  variável  Acessibilidade  deixa  a  desejar,  pois  a

configuração atual do Museu não possui estrutura adaptada. No entanto, há uma

expectativa  do  projeto  de  revitalização  ainda  em  fase  de  aprovação.  A variável

Alimentação não se aplica. Já a variável Serviços destaco como negativo o fato da

monitoria funcionar apenas com agendamento prévio e para grupos; como exemplo

positivo o Espaço para descanso no pátio do Museu acontece na praça Nóbrega

com seus bancos e área arborizada.

Observando  a  dimensão  Técnica  (subdividida  em  três  subdivisões).  Na

subdivisão Visual a variável acervo, como já relatado ao longo do trabalho, deixa a
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desejar no tocante a Reserva Técnica ou, pelo menos, na Reserva improvisada na

copa do Museu. Destaque positivo para a limpeza interior do espaço. A subdivisão

Hospitalidade /  Turismo a  cordialidade no atendimento  é  o  diferencial.  Todas as

vezes  que  estive  no  local  fui  bem  recebida  por  funcionários  prestativos.  Para

encerrar  a  averiguação  in  loco  a  subdivisão  Segurança  não  funciona

adequadamente é preciso atentar para este tópico principalmente em relação a um

plano de saída de emergência, pois só há um acesso às salas de exposição.

Optei  por  também  sondar  a  hospitalidade  virtual.  Bom,  virtualmente  há

coerência, o site é contextualizado, porém é locado na página da Fundação de Arte

e Cultura (FundArt). Acredito que seria interessante o Museu ter uma página própria

e presença nas redes sociais, pois de acordo com Godoy, Carvalho e Leite (2015, p.

11):

É  necessário  se  colocar  no  lugar  do  visitante  para  entender  os
elementos que, se presentes no site, podem motivar sua visitação,
bem  como as  informações  que  não  constam  no  site  e  poderiam
afetar  a  sua  experiência.  Segundo  Godoy  e  Sanches   (2014),
“geralmente,  essas  informações,  quando  disponíveis,  estão
dispersas  –  na  internet  ou  na  própria  instituição  –  formando  um
emaranhado  de  dados  estanques  e  separados  entre  si,  o  que
dificulta sua leitura e interpretação”.

A seguir, passamos à tentativa de compreender esse tempo e a analisar a

possibilidade de a hospitalidade ser considerada uma contracultura ou tentativa de

resistência  em Tempos Líquidos –  ou,  parafraseando Baptista  (2005,  p.12),  este

tempo amedrontador, complicado e vulnerável como o que calhou vivermos.  Além

disso, analisaremos a fase final da pesquisa de campo, e o que os resultados têm a

nos dizer sobre hospitalidade e resistência.



83

HOSPITALIDADE EM TEMPOS LÍQUIDOS: RESISTÊNCIA E CONTRACULTURA

Divide-se este último capítulo em dois tópicos. O primeiro tópico: “Resistência

e Contracultura” propõe o estudo da hospitalidade como caminho de resistência em

meio às fragilidades das relações sociais contemporâneas. E analisa se é possível

afirmar que o tipo de hospitalidade encontrada em Ubatuba e no Museu Histórico

pode ser considerada um ato de resistência e contracultura em Tempos Líquidos. O

Segundo tópico “O que diz o Campo” apresenta reflexões sobre o diário de campo e

a análise da hospitalidade como forma de resistência.

3.1 RESISTÊNCIA E CONTRACULTURA.

Data dos fins dos anos de 1950 ao fim dos anos de 1960 um movimento

nomeado pela Imprensa de Contracultura. Pereira (1986, p. 5) relata que se tratava

de “um novo estilo de mobilização e contestação social” e que “significava também

novas maneiras de pensar, modos diferentes de encarar e de se relacionar com o

mundo  e  com  as  pessoas”.  Atraindo  em  sua  maioria  jovens  e  intelectuais

anticonsumistas contrários e aversos ao sistema capitalista, o movimento ensaiava

seus primeiros passos por meio do movimento literário beat generation, um grupo de

jovens intelectuais que estava insatisfeito com o rumo que os Estados Unidos da

América tinha tomado no pós Segunda Guerra. De acordo com Lima (2013, p. 185)

os marcos do movimento seriam:

O lançamento do poema Howl (uivo) de Allen Ginsberg em 1956, e o
aparecimento do rock’in roll sintetizado na provocativa figura de Elvis
Presley.  A partir  daí,  uma  conjunção  de  fenômenos  que  reuniam
manifestações  coletivas  e  individuais  que  desafiavam  o  que  se
considerava cultura  da tecnocracia  (establishment),  viria  derramar,
sobre a sociedade ocidental, uma profusão de comportamentos que
variava  de  acordo  com  o  contexto,  mas  que,  de  modo  geral,
abrigava-se  no  imenso  guarda-chuva  do  que  se  chamou
contracultura:  festivais  de  música  (woodstock,  Monterrey,  Ilha  de
Wight),  debandada  hippie,  criação  de  comunidades,  adoção  de
linguagem diferenciada, figurino descolado, culto ao transcendental e
admiração  pela  cultura  oriental,  experiências  com  drogas
alucinógenas  e  viagens  intermináveis  pelo  mundo,  parece  que
afirmavam para a sociedade tecnocrata capitalista que outro mundo
era possível.
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Embora os tempos e as insatisfações sejam outras, a hospitalidade, a meu

ver, pode encaminhar uma transformação social. Se um outro mundo era possível

nas décadas de 1950 e 1960, se as motivações eram outras, sendo o principal alvo

“o combate às formas de expressão da sociedade burguesa tecnocrata, ou mais

diretamente à tecnocracia, incluindo aí a própria racionalidade científica herdada da

modernidade  iluminista”  (LIMA,  2013,  p.  186)  hoje  compartilhamos  novas

inquietações. A incerteza do que está por vir, do que nos espera na próxima esquina

convive com as tentativas de defesa.

Por  motivos  de  segurança  emocional  e  psicológica,  as  pessoas
geralmente  tentam  superar  a  dúvida  e  o  estado  de  incerteza
contínuos que encontram em si mesmas – e com isso o senso de
insegurança que se torna muito forte quando não temos respostas
claras  e  prontas  para  as  questões  que  nos  agitam  ou  até  nos
atormentam. (DONSKIS; BAUMAN, 2014, p.6).

A cegueira moral proeminente em nossa sociedade e a não-percepção “de

que algo pode dar ou já está dando errado com nossa capacidade de conviver e

com a  viabilidade  da  comunidade  humana,  e  que,  se  nada  for  feito,  as  coisas

poderão piorar” demonstram que o perigo tem sido ignorado ou “subestimado por

tempo suficiente para desabilitar as interações humanas com os fatores potenciais

de autodefesa comunal – tornando-as superficiais, frágeis e fissíparas”. (DONSKIS,

BAUMAN, 2014,  p.11).  A predominância da hostilidade permeia os processos de

sociabilidade.  A  realidade  não  é  comunitária,  pois  estamos,  segundo  Bauman

entrando numa forma emergente de vida:

[…] digna de nota sobretudo por  sua reconciliação com a ideia de
que,  assim  como  todas  as  substâncias  líquidas,  também  as
instituições,  os  fundamentos,  os  padrões  e  as  rotinas  que
produzimos  são  e  continuarão  a  ser  como  estas,  “até  segunda
ordem”; que elas não podem manter e não manterão suas formas por
muito tempo. (BAUMAN, 2010b, p.12 –13).

Sendo a virtude “nossa maneira de ser e de agir humanamente” (COMTE-

SPONVILLE, 1999, p.6), a hospitabilidade (a virtude de ser hospitaleiro), poderia ser

compreendida  como  resistência,  modo  de  ser  em  sociedade  ou  uma  defesa.

Resistência ao distanciamento e individualismo, pois ao se doar ou se projetar em

sociedade  como  uma  pessoa  hospitaleira  agiria  na  contramão  da  cultura

individualista.  Assim  como  o  movimento  de  contracultura  buscava  confrontar  e



85

questionar  padrões  da  época,  é  possível  interpretar  a  hospitalidade  como  um

movimento de contracultura no século XXI. Em relação a defesa pode-se entender

como salvaguarda ao isolamento.  Há,  também, quem se utilize da inospitalidade

como  defesa  a  superexposição  do  seu  “mundo”  ao  outro,  algo  comum  na  vida

urbana;  a  hospitalidade  ensaiada,  a  urbanidade  apontada  por  Camargo  já

anteriormente conceituada neste trabalho.

PEREIRA  (1986,  p.14)  expõe  que  entende  a  contracultura  “como  uma

postura, ou até uma posição, em face da cultura convencional, de crítica radical.”

Compreendo  a  contracultura  como  um  movimento  atemporal  em  relação  a  sua

característica contestadora da cultura vigente. Opor-se a esta cultura de Liquidez

comportamental é um tipo de oposição perante as fragilidades das relações sociais

contemporâneas, ainda que às vezes seja imperceptível por quem se propõe a tal

atitude.

De acordo com Donskis, Bauman (2014, p.12), “a variedade líquida moderna

da  adiaforização  (conceito  anteriormente  citado  como:  uma espécie  de  cegueira

moral que se evidencia na insensibilidade moral e na neutralidade moral) tem como

modelo o padrão da relação consumidor-mercadoria, e sua eficácia baseia-se no

transplante desses padrões para as relações inter-humanas”. As demonstrações, ora

de hostilidade ora de hospitalidade, entre moradores e turistas de Ubatuba seriam

reflexos  da  cultura  vigente.  Assim  como  a  Contracultura  “foi  propiciada  pelas

próprias doenças da nossa cultura tradicional, a hospitalidade pode ser vista ‘como

‘antídoto ou anticorpo’ necessário a preservação da saúde existencial” (PEREIRA,

1986, p.16).

Uma vez que expus as interações entre os agentes sociais  na Capital  do

Surf /  Acolhedora por Natureza e no Museu Histórico seria possível  interpretar a

hospitalidade local como um ato de resistência e contracultura em Tempos Líquidos?

Vejamos o que Bauman (2012, p.91) nos fala a respeito da cultura: “[…]  a cultura,

não  obstante  a  peculiaridade  de  sua  existência,  é  uma  propriedade.  E  toda

propriedade pode ser adquirida, dissipada,  manipulada, transformada,  moldada e

adaptada”.  Sendo  a  cultura  uma  propriedade  passível  de  ser  alterada,  existe  a

possibilidade de a hospitalidade ser uma contracultura em meio a Tempos Líquidos.

O fenômeno contracultura é recorrente ao longo da existência humana, onde há

oposição ao padrão imposto, há contracultura.
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Para resumir:  a cultura, como tende a ser vista agora, é tanto um
agente da desordem quanto um instrumento da ordem; um fator tanto
de  envelhecimento  e  obsolescência  quanto  de  atemporalidade.  O
trabalho  da  cultura  não  consiste  tanto  em  sua  autoperpetuação
quanto  em garantir  as  condições  para  futuras  experimentações  e
mudanças. Ou melhor, a cultura se “autoperpetua” na medida em que
não o padrão, mas o impulso de modificá-lo, de alterá-lo e substituí-lo
por outro padrão continua viável e potente com o passar do tempo. O
paradoxo da cultura pode ser assim reformulado:  o que quer  que
sirva  para  a  preservação  de  um padrão  também enfraquece  seu
poder (BAUMAN, 2012, p. 28).

 Sob a ótica de Bauman, Mauro Megatti  no prefácio do Livro Confiança e

Medo na cidade (BAUMAN, 2009, p.12) afirma que “não existem determinismos na

vida social isso se os atores sociais enfrentarem a realidade e exercitarem até o fim

sua capacidade de ação”, e que é possível alterar o rumo dos acontecimentos  “a

partir  de  novos  investimentos  nas  relações  e  nos  vínculos,  entendidos  como

elementos essenciais na construção de um novo capital  social”.  A frase de John

Lennon “The dream is over’’ presente na letra da música “God54”, tida como marco

do “início do fim” do fenômeno da contracultura naquela época, vai de encontro ao

pensamento de Bauman. O sociólogo, apesar da sua crítica veemente ao modo de

ser  e  estar  da  nossa  sociedade,  mantinha-se  confiante  na  capacidade  do  ser

humano, na sua “sensatez e dignidade” para transformar a realidade. “Quem são os

otimistas?  As  pessoas  que  acham que  o  nosso  é  o  melhor  dos  mundos.  E  os

pessimistas?  Pessoas  que  suspeitam  que  os  otimistas  talvez  estejam  certos”

(BAUMAN,  2010a,  p.81).  Apesar  de  ter  sua  obra  considerada  apocalíptica  por

alguns,  o  que  se  pode  guardar  é  seu  otimismo  em  relação  à  capacidade  de

transformação da sociedade por meio da solidariedade.

Penso  que  a  hospitalidade  se  manifesta  num  conjunto  de  virtudes,  pois

“virtude, no sentido geral, é poder; no sentido particular, poder humano ou poder de

humanidade” (COMTE-SPONVILLE,  1999,  p.2).  A  partir  da  percepção  que

Hospitalidade é “poder de humanidade”,  passo a refletir  quais qualidades seriam

notadas como virtudes no meio social contemporâneo. Comte-Sponville (1999, p.3)

começa sua reflexão pela Polidez que talvez seja a origem das virtudes. A Polidez é

“um valor ambíguo”. De que adiantaria tal virtude em alguém desonesto? A “Polidez

vem antes da moral”. A moral e a Polidez é que nos faz humanos.

54 God – John Lennon. Disponível  em:<https://www.letras.mus.br/john-lennon/79778/traducao.html>
Acesso em: 27 Jul, 2018.
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Portanto, a polidez é anterior à moral ou, antes, a moral a princípio é
apenas polidez: submissão ao uso (os sociólogos têm razão nesse
ponto contra Kant, pelo menos têm razão de início, coisa que Kant
provavelmente  não  contestaria),  à  regra  instituída,  ao  jogo
normatizado das aparências – submissão ao mundo e às maneiras
do mundo […] As boas maneiras precedem as boas ações e levam a
estas. A moral é como uma polidez da alma, um saber viver de si
para consigo (ainda que se trate, sobretudo, do outro), uma etiqueta
da vida  interior,  um código  de nossos  deveres,  um cerimonial  do
essencial. Inversamente, a polidez é como uma moral do corpo, uma
ética do comportamento, um código da vida social, um cerimonial do
essencial. (COMTE-SPONVILLE, 1999, p.4).

A Polidez é a essência da hospitalidade no espaço comercial.  Prestar um

atendimento polido não faz do anfitrião um ser  hospitaleiro  se o mesmo não se

predispor a ser. Lugosi (2008, p.140) aponta como forma de hospitalidade comercial

a  meta-hospitalidade  que  seria  “o  vínculo  para  momentos  comunicativos

(communitesque) – vivências emocionais esporádicas que podem ser construídas ou

experienciadas nas transações comerciais”. O fato de haver uma troca comercial

não significa hospitalidade nula e tão pouco hospitalidade incondicional.

Para  Camargo  (2015,  p.51),  dar  à  hospitalidade  o  status  de  virtude  “é

considerar que o panorama social é marcado pela sua ausência.” Outras virtudes

poderiam estar  contida na hospitalidade:  como a Generosidade que seria  o agir

unicamente de acordo “as exigências do amor, da moral  ou da solidariedade”;  A

Empatia e a Compaixão composta pela sua “ambiguidade entre ser sentimento ou

virtude”, “a compaixão é a simpatia na dor ou na tristeza, em outras palavras, é

participar  do  sentimento  do  outro”;  A Gratidão;  “a  gratidão  é  dom,  a  gratidão  é

partilha, a gratidão é amor: é uma alegria que acompanha a ideia de sua causa”; A

Tolerância, “a tolerância talvez desempenhe, na vida coletiva, o mesmo papel da

polidez na vida interpessoal:  é apenas um começo,  mas o é”,  considerada uma

“Pequena virtude, mas necessária. Pequena sabedoria, mas acessível”; e, A Boa-fé,

que  “Como virtude,  é  o  amor  ou  o  respeito  à  verdade,  e  a  única  fé  que vale”.

(COMTE-SPONVILLE,  1999, p.46, 55, 56, 71, 92,105).  Em uma realidade líquida

como a que vivemos possivelmente se predispor a buscar essas virtudes seria uma

forma  de  resistência.  Podemos  então  inferir  que  Hospitalidade  é  questão  de

escolha?

Fazendo  uma  breve  busca  por  respostas  por  intermédio  da  psicanálise

(breve,  pois  aprofundar  o  assunto  demandaria  mais  tempo e  espaço),  podemos

recorrer a Freud. Em seu debate sobre livre-arbítrio e determinismo sugere que até
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nossas escolhas estariam moldadas, pois “para a psicanálise, além da causalidade,

existe a escolha, embora sejamos obrigados a encarar a dura realidade de que essa

escolha se mostra como restrita e não totalmente livre” (COSTA; GOMES, 2015,

p.8). Freud ao argumentar sobre livre-arbítrio destaca:

Pelo que posso observar, porém, ele não se manifesta nas grandes e
importantes decisões da vontade: nessas ocasiões, tem-se antes o
sentimento de compulsão psíquica, e de bom grado se recorre a ele.
(“Aqui me posiciono, não tenho outra escolha.”)55 Em contrapartida, é
justamente nas decisões indiferentes e insignificantes que se prefere
asseverar que teria sido igualmente possível agir de outra maneira,
que  se  agiu  por  uma  vontade  livre  e  não  motivada  (FREUD
1901/1996, p.250 apud COSTA; GOMES, 2015).

Pereira  Martins  (2011,  p.10)  faz uma leitura psicanalítica do fenômeno de

imigração que pode ser incorporado ao sentido de hospitalidade-hostilidade entre os

agentes sociais envolvidos na dinâmica do fenômeno turístico.

O sujeito  que chega a um país ou a  uma região e o sujeito  que
recebe  o  estrangeiro  sofrem  um  estranhamento,  que  remete
inconscientemente aos primórdios do psiquismo,  à constituição da
subjetividade que se pauta na familiaridade e na diferenciação entre
o  eu-outro  (Freud,  1914).  Estabelecendo  um  paralelo,  pode-se
considerar  que  o  confronto  com  o  imigrante,  que  encarna  uma
diferença radical,  aciona conteúdos  inconscientes  da  fundação do
sujeito, em relação à forma hospitaleira e hostil com que foi recebido
o bebê humano pelo casal parental. Propicia, portanto, um efeito de
regressão subjetiva, pela perda de referenciais familiares. Considero
que  a  regressão  pode,  por  um  lado,  ligar  conteúdos  psíquicos
dispersos, dando-lhes um contorno que a figura do imigrante pode
encarnar,  concretizando,  assim,  um posicionamento  que  alterna  a
receptividade e a expulsão desse outro diferente. Ou, por outro lado,
pode contribuir  para  a separação e a diferenciação em relação a
esse  outro  primordial,  reeditado  agora  na  figura  do  imigrante,
permitindo, assim, aceitar sua alteridade.

Bodart (2014, p.52) contribui para a reflexão sobre as escolhas através da

associação  da  Teoria  da  Escolha  Racional56 e  o  conceito  de  Capital  Social  de

Bourdieu. Contextualizando a Teoria com a sociedade contemporânea, em que o

individualismo  se  faz  presente,  podemos  entender  que  talvez  a  escolha  pela
55 A frase citada é atribuída a Martinho Lutero, em sua resposta na Dieta de Worms (1521), onde lhe 
foi pedido que renegasse suas teses (COSTA; GOMES, 2015, p.6).
56 “As principais premissas da TER são o individualismo, a otimização e o egocentrismo. Para essa
teoria,  embora  existam  ações  coletivas,  só  os  indivíduos  agem  e  esses  indivíduos,  por  serem
racionais,  buscam otimizar  seus ganhos,  visando seu bem-estar.  Em outras palavras,  embora os
estudiosos se utilizem de categorias analíticas como sociedade, comunidade, grupos, classes, o que
existe são indivíduos com características comuns que os agregam e os levam a agir em comum
acordo” (BODART, 2014, p.53)
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hospitalidade  seja  influenciada  por  fatores  externos  e  internos.  Fatores  externos

como o Capital Social do indivíduo e fatores internos como as virtudes nas ações

humanas. “O capital, em seu caráter utilitário, é um ‘ativo’ social adquirido de forma

desigual, uma vez que as redes sociais nas quais estão inseridos os indivíduos não

oferecem  as  mesmas  condições  para  obtenção  das  mesmas  quantidades  e

qualidades desse capital”  (BOURDIEU,  1980,  p.2 apud BODART,  2011).  Fatores

internos embasados na estruturação e reestruturação do indivíduo, “o habitus é um

sistema de disposições, modos de perceber, de sentir, de fazer, de pensar, que nos

levam  a  agir  de  determinada  forma  em  uma  circunstância  dada”  (THIRY-

CHERQUES, 2006, p.33). Para incorporar os conceitos de Bourdieu à escolha pela

Hospitalidade, é preciso identificar (PIMENTEL, 2014, p.214) quem são os agentes

do “Campo Turístico”, quais capitais possuem, quais são os seus interesse e qual a

posição social ocupam no “Campo Turístico”.

Sendo  O  habitus  “o  produto  da  experiência  biográfica  individual,  da

experiência  histórica  coletiva  e  da  interação  entre  essas  experiências”  (THIRY-

CHERQUES, 2006, p.34) e condicionado a mudanças, adaptações, estruturações e

reestruturações  entendo  ser  possível  optar  pela  hospitalidade  como  resistência.

Ainda que experimentemos tempos em que:

As  cidades,  que  antes  eram  lugar  de  enraizamento,  tornaram-se
agrupamento de desconhecidos sem aquele tecido social que criava
relações  de  confiança:  as  pessoas,  mesmo sem  se  conhecerem,
sabiam  se  submeter  a  uma  lei  não  escrita  que  era  o  uso  e  os
costumes  dos  moradores  da  cidade,  sua  cultura,  suas  tradições
(VENTURINI, 2009, p. 207).

Talvez possa soar utópico pensar que, havendo hospitalidade em Ubatuba e

no Museu Histórico, ela possa ser considerada um ato de resistência e contracultura

em Tempos Líquidos.

Para que a utopia nasça, é preciso duas condições. A primeira é a
forte sensação (ainda que difusa e inarticulada) de que o mundo não
está  funcionando  adequadamente  e  deve  ter  seus  fundamentos
revistos para que se reajuste. A segunda condição é a existência de
uma confiança no potencial humano à altura da tarefa de reformar o
mundo,  a crença de que “nós,  seres humanos,  podemos fazê-lo”,
crença está articulada com a racionalidade capaz de perceber o que
está errado com o mundo, saber o que precisa ser modificado, quais
são os pontos problemáticos, e ter força e coragem para extirpá-los.
Em suma, potencializar a força do mundo para o atendimento das
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necessidades  humanas  existentes  ou  que  possam  vir  a  existir.
(REVISTA CULT, 2017)57.

Acreditar  no  potencial  humano e  reconhecer  sua  capacidade  de alterar  a

realidade é o caminho proposto por Bauman (2010 a). Independente de quais sejam

os motivos e motivações para hospitalidade e hostilidade em Ubatuba a tentativa de

ser imparcial,  porém utilizando a frase de Lutero:  “Aqui me posiciono, não tenho

outra  escolha”,  me faz  compartilhar  do  pensamento  do  poeta  caiçara  Domingos

Santos:

O tempo ruim passará58

Tudo estava em equilíbrio,
o livro caiçara da vida sendo escrito e vivido
nas praias de Ubatuba,
quanto o vento veio e virou a página
para o capítulo da especulação imobiliária,
da grilagem das terras,
do fechamento das praias
e da destruição dos ecossistemas.
Mas continuamos a resistir e praticar
nossas técnicas de pescar,
cultivar, amar a terra, o mar, as pessoas,
rompendo as ondas,vencendo os problemas,
pois a caneta ainda está em nossas mãos
e a nossa história voltará a ser escrita,
e dessa vez será em poemas.

[…] Mas continuamos a resistir e praticar, nossas técnicas de pescar, cultivar,

amar a terra, o mar, as pessoas […] Seria essa a essência da hospitalidade local?

Entender a Hospitalidade como Resistência e Contracultura em Tempos Líquidos é

pensar a possibilidade de anular,  ainda que por alguns momentos, os efeitos da

liquidez comportamental na sociedade contemporânea.

3.2 O QUE DIZ O CAMPO?

Estava  eu  entre  avenidas,  trânsito  intenso,  entre  pedestres  que  transitam

apressadamente. Vida de cidade, percepção líquida do tempo. Tempo que “escorre

pelas  mãos  mesmo  sem  se  sentir”59.  É  a  partir  deste  “hiato  espaço-temporal”

57 Bauman: Para que a utopia renasça é preciso confiar no potencial humano. Entrevista a Dennis de
Oliveira.  Revista Cult,  janeiro,  2017. Disponível  em: <https://revistacult.uol.com.br/home/entrevista-
zygmunt-bauman/> Acesso em: 19 Jul, 2018.
58 O  Tempo  Ruim  passará.  Disponível  em:<https://barbatuba.blogspot.com/2018/05/o-tempo-vai-
mudar.html> Acesso em: 19 jul, 2018.
59 SANTOS, Lulu. Tempos Modernos. In: Tempos Modernos. WEA Music. Produtor: Liminha, 1982.
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(MALIGHETTI,  2004,  p.109)  que inicio  minhas reflexões sobre  o  campo.  Coloco

propositalmente essa distância para entender o quanto o campo nos transporta além

do tempo e espaço do nosso cotidiano.

Contrastando  com a realidade  da região  metropolitana  do  Rio  de Janeiro

onde  trânsito  com  frequência  chego  a  bucólica  Ubatuba.  Torna-se  um  desafio

diminuir o ritmo, porém basta algumas horas para despojar-me do jeito urbanoide60

de ser. Talvez a visão romantizada da Ubatuba que conheci no final dos anos de

1980 facilite a transição entre o “eu urbano” e o “eu caiçara” ou como costumo dizer

“caiçara  do  asfalto”.  Dufourmantelle  (2003),  na  introdução  ao  livro  “Da

Hospitalidade”, em que convida Derrida a falar da hospitalidade, afirma que:

Quando  entramos  num  lugar  desconhecido,  a  emoção  sentida  é
quase sempre a  de uma indefinível  inquietude.  Depois  começa o
lento  trabalho  de  familiarização  com  o  desconhecido,  e  pouco  a
pouco o mal-estar se interrompe. Uma nova familiaridade se segue
ao susto provocado em nós pela irrupção de “um outro”.(DERRIDA,
2003, p.28)

Apesar  de  já  familiarizada  ao  campo  em  questão,  toda  ida  é  uma  nova

Ubatuba que se descortina, novos hábitos, lugares, emoções a se adaptar. Tanto

que durante minha pesquisa de campo notei a existência de três tipos de visitantes

no Museu que talvez tivessem passado despercebidos em minhas idas como turista.

Passei  a  denominá-los  de  “visitante  acidental”:  que  entra  por  acaso  no  museu,

“passa o olho” no acervo e sai sem grandes interações; “visitante comedido”: que

entra  à  procura  por  informações,  mas  sai  sem  grandes  descobertas;  “visitante

flexível”: que entra, faz sua própria interpretação sobre o acervo, permite se envolver

na atmosfera da exposição, do prédio e do entorno.

Não  faço  aqui  juízo  de  valor,  pois  cada  visitante  tem  sua  característica

pessoal de interagir com a Instituição Cultural. Porém, esta observação serve para

melhor receber e adequar o espaço para cada tipo de público. E identifico no grupo

que acompanhei os três tipos de visitantes citados.

E foi  em agosto de 2018,  que retornei  ao Campo. Acompanhei  um grupo

formado por 39 alunos e professores do Colégio Rio Branco de Campinas / SP, da

rede privada de ensino. Um grupo heterogêneo com a presença dos três tipos de

visitantes  citados.  O  grupo  foi  conduzido  pelo  agente  cultural  da  FundArt  Luiz

60 Relativo ao modo de vida ou à cultura dos centros urbanos (ex.: hábitos urbanoides). Que ou quem
valoriza  ou  conhece  apenas  o  modo  de  vida  dos  centros  urbanos.  Disponível  em:
<https://dicionario.priberam.org/urbanoide> Acesso em: 15 out, 2018.
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Gustavo  (Tato).  O  Monitor  tem  formação  em  História  e  foi  prestativo  desde  os

primeiros contatos feito através de e-mail. Pontualmente, às 15 horas, o grupo foi

recebido por Luiz Gustavo e pela atendente do Museu  Katryanne Passos. Já na

entrada algumas informações sobre o prédio foram disponibilizadas. Entretanto, uma

me chamou à atenção: o fato que o prédio foi construído para sediar a Cadeia e não

para  ser  uma estação da ferrovia  que ligaria  Ubatuba até  Taubaté como muitos

moradores  e  até  escritores  afirmam.  Inclusive  eu  tinha  essa  informação  como

verídica em conversas informais e através de livros e sites sobre a memória  de

Ubatuba.

Corroborando com a hipótese de que a edificação foi feita com a intenção de

se tornar a Cadeia Velha e não estação ferroviária temos os escritos de Washington

de Oliveira. O autor aponta que o início dos trabalhos de construção da estrada data

de fevereiro de 1889 e a cerimônia de inauguração dos trabalhos da Estrada de

Ferro  Norte  de  São Paulo  em 28 de setembro de 1890.  Já  a Cadeia  Velha foi

inaugurada em 1902.

Lançada a pedra fundamental do que seria a futura Estação de Ferro
Norte de São Paulo, no cruzamento das atuais ruas Cunhambebe e
D. João III, um espetáculo de gala foi preparado e exibido no Teatro
Local e que seria encerrado por uma apoteose referente ao grande
acontecimento,  repositório  de  excelsas  esperanças  da  população.
(OLIVEIRA, 1977, p.179).

Aqui  não entrarei  em detalhes sobre o porquê do fracasso da Estrada de

Ferro,  pois  tal  assunto  demandaria  mais  espaço  e  um  tratamento  especial.

Entretanto, o fracasso gerou decadência em Ubatuba ficando na cidade “aqueles

poucos  teimosos  ou  sonhadores,  aguardando  o  raiar  de  um novo  dia,  que,  no

perpassar do tempo não chegava nunca” (OLIVEIRA, 1977, p. 183).

Durante  a  pesquisa  de  gabinete  fiz  um  contato  importante  com  uma

pesquisadora  da  história  de  Ubatuba  dos  séculos  XVIII  e  XIX  chamada Patrícia

Madeira. Em busca de informações sobre seus antepassados Patrícia disponibilizou

dados importantes sobre a cadeia. Indicou-me a tese de doutorado de Flávia Maíra

de Araújo Gonçalvez (USP) “O sistema prisional no Império brasileiro: estudo sobre

as províncias de São Paulo, Pernambuco e Mato Grosso (1835 – 1890)”, em que

tive acesso à informação sobre a cadeia de Ubatuba estar alocada em casa alugada

no ano de 1852. Gonçalvez (2016, p. 110) ao falar sobre o cenário das cadeias

paulistas através do relatório do chefe de polícia afirma que “em Ubatuba funcionava
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em uma casa alugada, com apenas um xadrez”. Segundo Patrícia em 1841 houve

um projeto de construção que abrigaria “a Câmara, a Cadeia, a Guarda e o Tribunal

do Júri. O projeto, com pedido de verbas, foi enviado à Assembleia Provincial, mas a

verba não foi aprovada”. Patrícia, contribuiu com cópias de documentos (APÊNDICE

– A; B) que comprovariam os seguintes fatos:

1) Em 1841, a Câmara de Ubatuba elaborou projeto para construção
de  um  prédio  que  abrigaria  a  Câmara,  a  Cadeia,  a  Guarda  e  o
Tribunal  do  Júri.  O  projeto,  com pedido  de  verbas,  foi  enviado  à
Assembleia Provincial, mas a verba não foi aprovada.

2) Em 1870, o dono da casa alugada para ser cadeia, Sr. Augusto
Cezar Xavier Villela, pede à Assembleia Provincial para lhe pagar o
aluguel da casa que servia de cadeia.

3) Em 1884 a Assembleia Provincial autoriza verba para o Presidente
da  Província  de  SP adquirir  e  reformar  uma casa  para  servir  de
cadeia em Ubatuba.

4) Em 1900 há publicação no Diário Oficial de SP sobre propostas
recebidas (licitação) para a construção da cadeia.

Luiz Gustavo (Tato) nos passa a informação sobre os tempos áureos da

economia quando Ubatuba tinha uma das maiores rendas per capitas do Estado de

São Paulo. O Porto de Ubatuba era o local por onde escoava toda a produção de

café vindo do Vale do Paraíba para outras cidades do Brasil e para o exterior. Com a

transferência desta função para o Porto de Santos Ubatuba entra em decadência.

Somente a partir  da década de 1970 com a abertura da estrada Rio /  Santos e

abertura  da  cidade  para  o  turismo  Ubatuba  voltou  a  recuperar  sua  situação

econômica.

Continuando a visita, a turma foi dividida em dois grupos. Optei por filmar o

primeiro  grupo  e  observar  sem filmar  o  segundo  grupo  devido  à  dificuldade  de

locomoção,  visto  que o espaço era  pequeno,  assim podendo melhor  observar  o

comportamento dos monitores e visitantes sem a presença da câmera, dessa vez.

Começamos na primeira sala de exposição com dados sobre Povos Pré-Históricos,

Indígenas e Caiçaras, Até então, acreditava ser essa a segunda sala de exposição,

pois todas as vezes que visitei o Museu (sem monitoria) as grades de entrada deste

espaço estavam fechadas. O grupo era formado por adolescentes, alguns atentos

outros em conversas paralelas, algo até certo ponto natural em se tratando desta

faixa etária. A Katryanne começa a apresentar o acervo pedindo a atenção para as
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prateleiras ao lado esquerdo da sala. Trata-se de materiais datados de 7 mil anos

atrás encontrados por  pesquisadores e arqueólogos na praia  do Tenório.  Faz-se

então  uma  breve  explicação  sobre  os  grupos  construtores  de  sambaquis  e  da

importância da pesquisa realizada na década de 1970 apresentando em seguida os

registros pré-históricos do acervo.

Figura 13 – Registro Pré-Histórico

Fonte: Acervo Pessoal

Durante toda a explicação há momentos de distração por parte dos visitantes

que por alguns momentos não interagiram ou se interessaram pelo acervo. Com

relação a minha presença filmando, o grupo agiu de maneira natural e até respeitosa

mesmo sem saber que se tratava de uma pesquisa de campo. Na mesma sala há

objetos indígenas expostos, objetos cenográficos que foram utilizados nas filmagens

do filme61 Hans Staden (1999). Somos informados que os índios que povoam as

aldeias  em  Ubatuba  são  de  etnia  Tupi-guarani  e  não  Tupinambá.  Três  Aldeias

encontram-se no território: a Aldeia Boa Vista e sua extensão a Aldeia Rio Bonito no

sertão do Prumirim região norte, e a Aldeia Renascer Ywyty Guaçu na região Sul no

Corcovado.  Outra  curiosidade  é  que  a  Aldeia  Cenográfica  utilizada  no  filme  foi

posteriormente ocupada por índios que participaram das filmagens tornando-a Aldeia

Renascer Ywyty Guaçu. A ocupação da Aldeia foi comandada pelo cacique Antônio

da Silva Awá com a intenção de reaver terras dos seus antepassados. Teve sua

fundação em 22 de novembro de 1999 contando com cinco famílias indígenas Tupi-

guarani e Guarani.

61 Hans Staden. Direção: Luiz Alberto Pereira. Direção de fotografia: Uli Burtin. Direção de arte:Chico 
de Andrade. Brasil, Portugal. Lapfilme do Brasil. São Paulo: Riofilme Distribuidora.1999, 35mm, COR, 
92min, 2.525m, 24q, Eastmancolor, Dolby Digital.
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O que me parece ser  um fato pouco recorrente  a tomada de uma aldeia

cenográfica por índios que foram figurantes tem seu valor simbólico como um ato de

resistência. “Renascer, nós estamos fazendo brotar novamente. Porque essas etnias

que estavam ‘desaldeadas’ estão renascendo novamente, eles estão dentro de uma

aldeia,  preservando  a  cultura.”,  palavras  do  cacique  Awá  em  entrevista  ao  site

Informar Ubatuba)62.

Consta no site da Fundação Nacional do Índio / FUNAI que o processo se

encontra em Estudo, ou seja, está na fase da realização de “estudos antropológicos,

históricos, fundiários, cartográficos e ambientais, que fundamentam a identificação e

a delimitação da terra indígena”63.  Considerada um atrativo turístico e cultural  (é

possível  visitar  mediante  agendamento  prévio)  a  Aldeia  pertence  a  modalidade

Terras Indígenas Tradicionalmente Ocupadas que são aquelas englobadas pelo art.

231 da Constituição Federal de 1988, direito originário dos povos indígenas, cujo

processo de demarcação é disciplinado pelo Decreto n.º 1775/96 (FUNAI, 2018)64.

Porém há um movimento de resistência indígena a um processo de reintegração de

posse  chamado  “S.O.S  Ywyty  Guaçu  (Aldeia  Renascer)”.  Em  comunicado

disponibilizado no site da aldeia encontramos as reivindicações:

Nós  caciques  e  lideranças  indígenas  do  Estado  de  SP  estamos
reunidos  na  Terra  Indígena  Ywyty  Guaçu  (Renascer)  Ubatuba  do
povo Tupi e Guarani para apoiar a permanência da comunidade na
sua  terra  tradicional  que  está  sobre  ameaça  de  reintegração  de
posse [...] Não aceitaremos a invasão da polícia para a retirada das
nossas crianças,  mulheres e ‘anciões’ do nosso território  sagrado.
[...]Se a justiça não anular essa decisão vai haver um massacre pois
estamos  decididos  a  lutar  com  a  nossa  própria  vida  pelo  nosso
território65.

O  fato  de  o  filme  Hans  Staden  ter  sido  filmado  em  Ubatuba,  além  da

localização  histórica,  nos  remete  à  preferência  pela  cidade  para  produções  de

filmes, séries, novelas, comerciais e curtas-metragens. Talvez por ter grande parte

do seu território composto por Mata Atlântica preservada ou, como afirma o diretor
62 A  história  cinematográfica  da  aldeia  Renascer.  Renata  Takahashi.  Disponível  em:
<http://http://informarubatuba.com.br/historia-cinematografica-da-aldeia-renascer/> Acesso em: 09 set,
2018.
63 Andamento  do  Processo  Aldeia  Renascer  Ywyty  Guaçu.  Disponível  em:
<http://http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas>. Acesso em: 09 set, 2018.
64 Modalidades de Terras  Indígenas.  Disponível  em:<http://http://www.funai.gov.br/index.php/indios-
no-brasil/terras-indigenas> Acesso em: 09 set, 2018.
65 S.O.S  Ywyty  Guaçu  (Aldeia  Renascer).  Disponível  em:
<http://http://aldeiarenascer.blogspot.com/2017/09/sos-ywyty-guacu-aldeia-renascer.html>.  Acesso
em: 09 set, 2018.
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do Longa “Tainá 2”, Pedro Rovai, em entrevista ao Caderno Viagem UOL: “além de

possuir áreas preservadas da Mata Atlântica de fácil acesso, o que dinamiza o ritmo

das filmagens, a cidade também já possui mão de obra voltada para o cinema”.

Como aponta Carlos Minuano (2013), 66 “Ubatuba é procurada pelas produtoras de

audiovisual  por  possuir  áreas  de  mata  atlântica  de  fácil  acesso  e  mão de  obra

(quase) especializada em cinema: os figurantes.” Entre os curtas-metragens destaco

“Marulho”67 um curta de 2015 que conta com minha prima, ubatubense, no elenco.

Entre os filmes destaco o polêmico “Turistas”68 alvo de muita crítica por  “afastar

turistas” do Brasil. Nos créditos finais do filme estão os agradecimentos a Prefeitura

de Ubatuba, a Polícia Ambiental de Ubatuba, ao Instituto Estadual de Floresta de

São  Paulo  (IEF),  a  ANCINE,  ao  Consulado  do  Brasil  em Los  Angeles,  e  para,

encerrar agradecimentos a população e ao país pela hospitalidade e cooperação

com o filme.

Ubatuba também foi cenário para uma produção de Mazzaropi. Sendo seu

primeiro  estúdio  independente  localizado  na  Zona  Rural  de  Taubaté,  portanto

relativamente  próximo, escolheu a cidade como locação para  rodar  seu filme “A

banda das velhas virgens”69 (1979). José Ronaldo que se apresenta como: “Caiçara

de  Ubatuba,  preocupado  em  registrar  coisas  do  nosso  povo  para  que  outros

conheçam”; em seu Blog Coisas de Caiçara cita a passagem de Mazzaropi:

Depois de ter rodado o filme “Jeca e seu filho preto”, na cidade de
São  Luiz  do  Paraitinga;  Mazzaropi  fez  questão  também  de  fazer
umas externas aqui em Ubatuba, onde em 1979 produziu o filme “A
banda das velhas virgens”. O cenário foi o Largo da Matriz, em que
protagonizou como maestro da banda, tendo como palco o coreto de
nossa praça. Esse filme deu o que falar; acredito que foi o de maior
dificuldade para Mazzaropi e sua equipe, pois em apenas uma cena,
houve mais de dez cortes. (COISAS DE CAIÇARA, 2012).

Apesar  de ser  escolhida  para produções audiovisuais,  Ubatuba não conta

com uma oferta concreta de roteiro que abranja essas locações de filmagens. É
66 MINUANO, Carlos.Cenário de novo longa-metragem, Ubatuba forma figurantes e sonha virar polo
de  cinema.Disponível  em:  <https://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2013/03/23/cenario-de-novo-
longa-metragem-ubatuba-forma-figurantes-e-sonha-virar-polo-de-cinema.htm?cmpid=copiaecola>
Acesso em: 10 dez, 2018.
67 Marulho. Direção Miguel Antunes Ramos. Roteiro: Alexandre Wahrhaftig, Miguel Antunes Ramos.
Produção:  Carmem  Maia,  Gustavo  Rosa  de  Moura.  Fotografia:  Lucas  Barbi.  Edição  de  Som  e
Mixagem: Daniel Turini. Preparação de Elenco: Julia Pedreira Monteiro. Mirafilmes. Brasil, 2015. 52
min.
68 Turistas.  Direção:  John  Stockwell.Fotografia:  Enrique  Chediak.  Produção:  Bo  Zenga,  John
Stockwell, Marc Butan, Scott Steindorff. Roteiro: Michael Ross. Trilha Sonora: Paul Haslinger. Paris
Filmes Distribuidora, 2007. Estados Unidos, 2929 Productions, 1h 33min.
69 A Banda das Velhas Virgens. Direção: Amácio Mazzaropi. Direção de produção: Carlos, Garcia. 
Pam Filmes 1979. Brasil,35mm, COR, 103min, 2.927m, 24q, Eastmancolor, 1:1'37, 1h44min.
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possível  solicitar  aos  guias  de  turismo  locais  a  visita.  No  entanto,  não  há  um

“produto de turismo cinematográfico” disponível. Até houve no governo70 passado

um certo interesse em transformar a cidade num polo cinematográfico e oferecer aos

turistas a oportunidade de conhecer essas locações. Um festival audiovisual também

estava nos planos da gestão anterior, “Estamos à procura de parceiros para avançar

nessas ideias”, afirma o prefeito anterior Maurício Moromizato ao Caderno Viagens

do UOL online. Trocou-se de governo, de partido. Nem o anterior (PT) nem o atual

(PSD) deram andamento as propostas que ficaram apenas no papel.

Dando prosseguimento ao relatório da visita, após uma breve apresentação

da presença indígena na cidade, ainda na mesma sala nos são expostos objetos da

cultura caiçara. Nos é explicada a importância da mandioca para o povo caiçara e

como funcionaria um ralador de mandioca exposto no centro da sala. Uma semana

antes da minha chegada houve O Festival  de Cultura Popular a “Caiçarada” um

evento promovido pela FundArt que destaca os saberes, modo de vida, culinária do

povo caiçara, etc. Em seu portfólio71 online a Fundação informa que “o objetivo do

evento  é  promover  uma reflexão sobre  a situação cultural  e  socioambiental  das

comunidades caiçaras, além de mostrar a beleza e a riqueza das culturas regionais”.

Figura 14 – Sala de Exposição 1

Fonte: Acervo Pessoal

Em seguida,  entramos na  sala  de  exposição  dois  em que é  possível  ver

artefatos e objetos da presença negra em Ubatuba misturados a objetos do dia a dia

caiçara.  Quadros e  o  antigo  relógio  da  Igreja  Matriz  também compõe o  acervo.

Destaque para  a  fala  do  monitor  Tato  destacando que esta  seria  “a  parte  mais
70 Ubatuba  já  foi  cenário  de  longas,  novelas  e  minisséries.  Disponível  em:
<https://viagem.uol.com.br/noticias/2013/03/23/ubatuba-ja-foi-cenario-de-longas-novelas-e
minisseries.htm> Acesso em: setembro, 2018.
71 Caiçarada. Disponível em <https://fundart.com.br/dt_portfolio/caicarada/> Acesso: outubro, 2018.
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interessante do Museu”. Continua relatando que um dos fatos importantes daquela

época era  que um dos donos da Fazenda Bom Retiro  (Ruínas da Lagoinha),  o

Comandante  Romualdo,  tinha um trato diferente com seus escravos,  segundo o

monitor,  eram tratados como filhos.  Os escravos chegavam a fazer  as refeições

junto com a família. Pensei em questionar se esse fato não seria romantizado ao

longo  do  tempo,  porém optei  em analisar  a  reação  dos  visitantes,  que  em sua

maioria,  estavam admirados com a informação.  Tato afirma que não há dúvidas

sobre esta informação, pois relatos orais e escritos atentam para este fato.

Em  pesquisa  sobre  o  Capitão  Romualdo  encontrei  nos  escritos  de

Washington de Oliveira (1977, p. 72) a informação de que era “um homem bastante

abastado e empreendedor” que “com seu espírito progressista planejou exportar a

aguardente devidamente embalada, necessitando, porém, de vasilhame apropriado”.

Desde então passou a construir uma fábrica de garrafas. Projeto que não chegou a

concretizar  restando  apenas  os  pilares  que  atestam  “o  espírito  progressista  e

empreendedor dos antigos homens ubatubenses” nas palavras de Oliveira (1977,

p.72). Drouget, Fonseca (2005, p.76) apresentam o Capitão Romualdo como alguém

admirável:

Admirado por muitos e, principalmente, por seus escravos negros,
até a abolição acontecer. Segundo relatos históricos, mesmo depois
da abolição da escravatura, os ex-escravos ficaram do seu lado, por
gratidão e amizade, como empregados até o falecimento do Capitão.
[…]  A humanidade  desse  fazendeiro  era  tanta,  segundo  contam
testemunhas, que até nas refeições, seus escravos faziam parte da
mesa principal, tendo a preocupação de alimentar as crianças.

Passei, então, a me questionar se este fato seria verídico ou se seria traço

que evidenciaria uma resistência involuntária ou não à hostilidade do período da

escravidão, e por que não dizer, dos tempos líquidos. Tempos estes “difíceis para os

sonhadores”. A frase, dita pela introspectiva Amélie Poulain, no filme “O Fabuloso

Destino de Amélie Poulain” (Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain –2001)72, evidencia

a  efemeridade  e  a  falta  de  acolhimento  dos  nossos  tempos.  E  agir

involuntariamente,  apresentando  o  período  colonial  como  algo  do  tipo  “aqui  a

escravidão aconteceu de outra maneira, foi branda”, talvez seja uma narrativa local

para reforçar a imagem de “Cidade Acolhedora” e apagar o passado. Ou quem sabe

72 Le Fabuleux destin  d'Amélie Poulain.  Direção: Jean-Pierre  Jeunet.  Roteiro:  Guillaume Laurant,
Jean-Pierre  Jeunet.Fotografia:  Bruno  Delbonnel.  Música:  Yann  Tiersen.  Direção  de  arte:  Volker
Schäfer. França. Lumiére Distribuidora, 2001. 1h22min.
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o Capitão tenha realmente sido humano para com seus escravos que, “sem terem

para  onde  ir  e  por  gratidão  e  amizade,  permaneceram  até  o  falecimento  do

fazendeiro” – afirmação contida em artigo do Jornal  a Semana73.  Apesar de não

atestar essa narrativa, optei pelo benefício da dúvida, e aprofundar posteriormente

meus  estudos  nesse  fato.  Até  que  ponto  essa  narrativa  seria  verídica  ou  teria

influência direta na negação do período escravagista? Percebo aqui um tema para

futuros estudos.

Houve,  então,  uma  breve  exposição  sobre  a  importância  dos  quatro

Quilombos de Ubatuba. Estão localizados na praia da Caçandoca, ao sul; na praia

de Itamambuca e na praia da Fazenda ao norte, e no Camburí próximo a divisa com

Paraty. Há também vestígios remanescentes da Igreja de Nossa Senhora do Rosário

pertencente à “irmandade dos homens de cor” que não foram apresentados durante

a visita dos dois grupos. Talvez pela falta de tempo ou pelo acervo ser misturado ao

de outras épocas.

Figura 15 – Instrumentos de tortura Ruínas da Lagoinha

Fonte: Acervo Pessoal

Ainda na mesma sala de exposição é, novamente exposto, objetos de uso do

povo caiçara; o relógio da Igreja Matriz; uma roda de carro de boi; uma réplica do

quadro  de Debret  (retratando a  parte  central  da  cidade);  quadros de  um pintor,

escultor,  e  entalhador  local  recém-falecido  chamado  Da  Motta  (retratando  a

passagem de Hans Staden pela região e o poema “A virgem” escrito nas areias da

praia de Iperoig pelo Pe. José de Anchieta). O Tato passa a explicar um pouco do

73 Noite de glamour nas Ruínas da Lagoinha emocionou o público. A Semana, Edição 94. Ubatuba,
Agosto, 2000. Disponível em:<http://www2.uol.com.br/jornalasemana/edicao94/materia1.htm> Acesso
em: 10 set, 2018.
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que foi a Confederação dos Tamoios. Fato controverso, pois a “Paz de Iperoig” não

foi concretizada.

Um breve período de paz aconteceu após a “assinatura” do tratado.
Tudo que é bom dura pouco e um ano depois das negociações os
portugueses  romperam  o  acordo,  voltando  a  sujeitar  os  índios
capturados a trabalhos escravos, com isto a guerra começou onde
tinha acabado um ano antes, em Iperoig. Lá houve a invasão das
duas aldeias de Coaquira, que foi morto. Depois destruíram as de
Araraí. (SANTOS, 2010)74

Entramos na terceira e última sala de exposição onde é possível ver objetos

pertencentes a personalidades da história de Ubatuba como: Washington de Oliveira

(Seu Filhinho), Gastão Madeira (um dos pioneiros da navegação aérea junto com

Santos Dumont), Manoel Baltazar (que construiu o Sobradão do Porto para ser sede

de  sua  fazenda),  Félix  Guisard  (segundo  proprietário  do  Sobradão  da  FundArt),

Idalina Graça (poetisa), Madre Glória (influente na educação) e Ciccillo Matarazzo

(ex prefeito de Ubatuba). O que me causou certo desconforto foi a seguinte fala do

monitor sobre as demais personalidades do acervo: “Algumas outras personalidades

aqui são mais locais que acho que pra vocês não vai interessar muito”. Em seguida

cita rapidamente Idalina Graça. Poetisa local, com uma história de resistência e luta

por um futuro melhor. A “Solitária de Iperoig”, a “Escritora Iletrada”, talvez, com sua

história revelada aos visitantes,  levasse-os a reflexão sobre a própria  existência.

Esse fato me trouxe a memória minha ida, ainda na infância, ao Planetário da Gávea

e de como modifiquei minha maneira de entender a vida depois de conhecer “os

segredos  do  universo”.  Idalina  Amaral  da  Graça  nas  palavras  do  “Seu  Filhinho”

(OLIVEIRA, 1977, p.71) “foi indiscutivelmente, uma das personagens mais notáveis

e marcantes na vida de Ubatuba”.  Nascida em Ilhabela, de origem humilde, órfã

muito cedo, não teve condições de seguir com os estudos. Precisou sair de casa

para  buscar  melhor  qualidade  de  vida  na  cidade  grande  “Santos”,  passou  por

humilhações  e  agruras.  A vida  lhe  apresentou  o  marido  Albino  Alves  da  Graça,

ubatubense,  que a levou para morar  em Ubatuba.  Em busca de uma vida mais

tranquila estabeleceram um pequeno hotel na praça da Matriz. Ubatuba não era tão

procurada  naquela  época.  Um  dos  poucos  hóspedes  que  virou  amigo  próximo

descobriu os escritos de Dona Idalina escondidos em uma lata na cozinha. Era ele o

jornalista Willy Aureli que passou a publicar os textos nas páginas dos jornais da

74 SANTOS,  Ezequiel.  A Paz  de  Iperoig:  diplomacia  e  traição  na  Terra  Tamoia.  Disponível  em:
<http://www.maranduba.com.br/pazdeiperoig.htm> Acesso em: 11 set, 2018.
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Capital,  surgindo assim o codinome “A solitária de Iperoig” a “Escritora Iletrada”.

Idalina da Graça publicou dois livros: “Terra Tamoia” e “Bom dia Ubatuba”, falecendo

deixando pela metade um terceiro livro. “Seu Filhinho” nos conta trechos sobre a

vida de Idalina como este:

E escrevendo às ocultas, passava para o papel o rico manancial de
sua fértil  imaginação. E quantas vezes, atravessando a praça ia à
minha  farmácia,  que  ficava  em  frente  ao  hotel,  para  que  eu
datilografasse admiráveis páginas literárias, rústicas na forma, mas
de conteúdo transbordante de lirismo e poesia.
– Estou guardando todos os meus escritos – ela me dizia – porque
um dia hei de publicá-los. (OLIVEIRA, 1977, p.72).

Em seguida, na mesma sala de exposição, minha tia Luisa, que estava me

acompanhando  em sua  primeira  visita  ao  Museu,  faz  a  pergunta  sobre  quantos

prisioneiros estiveram na Cadeia Velha. Transcrevo aqui a resposta do Luiz Gustavo:

A gente não tem um número preciso, mas é legal a gente colocar
assim: que aqui,  é,  não ‘ficava’ presos ‘de de’ alta periculosidade,
Sabe? Eram antigamente mais baderneiros, gente que bebia e fazia
arruaça e acabava passando a noite aqui. Em algum período alguns
presos ‘que que’ iam para a Ilha Anchieta, o Presídio da Ilha Anchieta
acabavam  passando  por  aqui  até  ser  feita  a  transferência  pro
presídio  de  lá.  Quem  não  conhece  também  é  outro  local  muito
bacana para se visitar tá a Ilha Anchieta, o presídio de lá. É, mas aí a
gente não consegue ter uma noção de quantos presos ficaram na
época aqui.

Em seguida questiono sobre a informação de que a Cadeia também servia

como pousada. Estabelecemos o seguinte diálogo:

E aqui tem uma história que seria uma pousada?
Aqui?
É.
Então  o  que  acontece  alguns  dizem  também que  o  pessoal  que
ficava  aqui  não  eram  presos  perigosos,  não  eram  bandidos.  É
algumas pessoas que passavam por Ubatuba que não tinham onde
ficar acabavam ficando aqui.  Então é uma coisa que também eles
contam bastante. Não chegou a ser pousada, mas tinha essa função
também.

Ao identificar a narrativa local da Cadeia com função de pousada, percebe-se

a projeção de uma atmosfera hospitaleira. Ainda que passível de questionamentos,

apresenta subjetivamente a ideia de que seria um espaço tão hospitaleiro que os

próprios  presos eram tratados  com dignidade.  Uma cadeia,  a  princípio  lugar  de
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sofrimento, que, no entanto, torna-se um espaço de boas lembranças, construídas

assim na memória de moradores: um lugar que acolhia aqueles que não tinham

onde se hospedar. Algo até certo ponto assustador, que me faz questionar sobre

quem eram esses hóspedes que aceitavam tal hospedagem em celas. Uma “casa”

de portas abertas ao estranho, ao outro. Como perfeitamente Derrida em entrevista

a Borradori (2004 apud AGUIAR, 2006, p.13) define, uma hospitalidade pura que

[…]  abre-se  ou  está  aberta  previamente  para  alguém que  não  é
esperado nem convidado,  para  quem quer  que  chegue  como um
visitante  absolutamente  estranho,  como  um  recém-chegado,  não
identificável e imprevisível, em suma, totalmente outro.

Seria essa narrativa local de um museu acolhedor, reforçando o imaginário de

uma cidade hospitaleira que tenta romper com a hostilidade presente nos tempos

atuais? Reforçando a suposição da cidade ser hospitaleira na tentativa de tornar o

fato de “ser acolhedora” um traço atemporal? Acolhedora, independente do título de

Capital do Surf? Talvez, ser a Capital do Surf não a faça menos acolhedora, sendo

possível  coexistir  os  dois  títulos.  O Museu Histórico  resiste  em ser  um local  de

memória e resistência não consciente. Um dos possíveis lugares de hospitalidade.

Assim que o segundo grupo entrou, fiz algumas imagens da copa improvisada

como reserva técnica e perguntei a Katryanne sobre esse fato. O que ela me relatou

é que o acervo era maior, porém se perdeu ao longo do tempo e das mudanças dos

locais de guarda e exposição do acervo. E que aqueles objetos estariam ali como

depósito de famílias que acabam “despejando”  objetos no Museu. A FundArt não

possui o inventário do acervo catalogado.

Ainda  durante  a  conversa  fui  informada  que  o  Museu  recebeu  uma

pesquisadora do Piauí e que ela “chegou colocando defeitos no Museu”, afirmando

que “o espaço não deveria ser considerado Museu apenas uma exposição”. Pelo

menos essa foi a reação a crítica. Ouvi atentamente e expliquei que talvez ela tenha

sido mal interpretada ou que não estava num bom dia, e que museus em cidades do

interior geralmente são assim com acervo diverso e que não havia necessidade de

expor isso dessa maneira. O assunto mudou para o comportamento dos visitantes

adolescentes  em  comparação  com  os  visitantes  do  público  infantil.  Segundo  a

atendente do Museu o público infantil  é  mais atento e interessado,  praticamente

“entram e viajam na história” em contraponto o público adolescente é mais disperso

e complicado de se prender a atenção.
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Ao final da visita fiz duas perguntas ao Luiz Gustavo. A primeira foi qual seria

a fonte de informação para se afirmar que o prédio teria sido construído com a

função  de  ser  Cadeia  e  como  se  deu  tal  fato.  A segunda  foi  em  relação  ao

andamento  do  processo  de  revitalização  do  Museu.  Ambas  as  respostas  foram

filmadas e transcrevo a seguir. Sobre a estação ferroviária:

Meu nome é Luiz e eu sou funcionário aqui da Fundação de Arte e
Cultura de Ubatuba (FundArt) que é o órgão responsável por gerir
aqui o nosso museu. É respondendo só o seu questionamento, né. É
ainda  há  hoje,  não  com  tanta  ênfase,  mas  ainda  há  algum
pensamento de que esse, a sede do nosso museu hoje ‘aonde’ foi a
primeira cadeia de Ubatuba, esse prédio teria sido construído é para
ser  ‘a’  ‘a’  sede  da  estação  Ferroviária  que  ligaria  Ubatuba  até
Taubaté…É, isso não é um fato comprovado até na realidade a gente
tem alguns outros fatores que  desmistificam isso né.  A gente tem
alguns  escritos  num  dos  livros  do  ‘Seu  Filhinho’,  que  eu  acabei
explicando para vocês aqui. É no Livro Ubatuba Documentário até
para ser mais preciso alguns documentos que falam é do cerimonial
de inauguração da pedra fundamental ‘aonde’ seria é essa estação
ferroviária.  Que  na  realidade  seria  num  cruzamento  entre  a  Rua
Cunhambebe e a Rua Liberdade já mais próximo ao aeroporto lá.
Então chegou a ser feito uma cerimônia e lá eles precisam a data e
tudo. Então já realmente desmistificando que o local seria esse até
mesmo porque esse prédio ele foi construído em 1901 pra 1902. E o
período  de  falência  do projeto  de  construção  da  ferrovia  data  de
1890. Então já é anterior a construção desse museu, desse museu
não, desse presídio que aqui era a cadeia. Então realmente não é
uma informação que confere.

Sobre o Projeto de Revitalização do Museu e do Entorno:

Não só para o museu, mas toda essa área da praça aqui que esse
ano foi apresentado pela prefeitura em parceria com um arquiteto e
engenheiro que veio aqui em Ubatuba. É eu não sei como que está
essa questão desse processo o andamento disso. E também a gente
não tem posse desse projeto. Fica tudo na prefeitura. Eu ai já não sei
como que vocês fariam para ter acesso a isso e como que vai ser o
andamento disso também. Eles não deram nenhum prazo pra ser
iniciado obra nada. E aí englobaria também tanto a questão da praça
quanto a revitalização de toda a parte interna e acervo tudo aqui
também.

Em conversas informais, soube que o orçamento do projeto ficou além do que

a prefeitura  poderia  investir  e  continua  sem resolução  a  revitalização do Museu

Histórico  e  seu  entorno.  Não  tive  acesso  ao  projeto,  pois  a  FundArt  não  está

autorizada a divulgá-lo. Algo que me chamou a atenção foi o fato de a Fundação ter

funcionários (ao menos os que tive contato) com experiência para exercer o cargo
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indo  na  contramão  das  indicações  políticas  comuns  nos  cargos  em Instituições

Públicas.

Um dos ganhos que tive durante a pesquisa foram os contatos que fiz e o

redescobrir  da  cidade que tem sido meu lugar  de  refúgio ao longo dos anos.  A

participação do povo  de  Ubatuba  contribuindo e  expondo  suas  memórias  foi  de

grande relevância para o desenvolvimento do trabalho. Senti-me em casa ao ser

acolhida virtualmente e presencialmente pelos moradores. Em alguns momentos tive

que me desligar da paixão que tenho pela cidade e tentar uma isenção, quase nunca

alcançada,  por  mais  que  tentasse  me  desvencilhar  do  olhar  de  turista  e  ex

moradora. Em seu lugar de fala o pesquisador (etnógrafo) como  Malighett (2004,

p.114) afirma, “não pode renunciar à própria autoridade,  que inexoravelmente se

manifesta e lhe funda a função de autor. Por mais que procure substituir o monólogo

pelo diálogo, seu discurso permanece sempre assimétrico”. E continua destacando

que:

A negociação em campo leva influência não só da história pessoal do
pesquisador,  de  sua  personalidade,  seu  gênero,  sua  orientação
teórica,  seu  papel  institucional,  como  também  de  seu  co-
envolvimento emotivo, político e ideológico, e das circunstâncias que
encontra. (MALIGHETT, 2004, p. 116)

A grande surpresa que o campo me trouxe foi a amizade que fiz com Paulo

Joly Issa nome de destaque no surf do Brasil. Através dele soube da ligação entre o

surf e meu objeto de estudo: o Museu Histórico Washington de Oliveira. Além de ser

uma simpatia em pessoa, foi prestativo inclusive cedendo fotos do seu acervo para

expor  no  trabalho.  Na  década  de  1970  as  inscrições  para  o  primeiro  Festival

Brasileiro de Surf  foram realizadas no Museu Histórico. Segundo as palavras do

Paulo em minha publicação no Grupo Memória de Ubatuba – Retalhos Históricos:

NOSSA!!!! Na década de 70 quando fazíamos o tradicional Festival
Brasileiro  de  SURF,  era  aqui  feita  as  Inscrições  dos  FESTIVAIS
UAUUUUUU Quantas LEMBRANÇAS BOAS!!!!!! Fique à vontade e
colaboro  com  prazer.  Felicitações  no  teu  trabalho  e  Ubatuba
AGRADECE de pé … Beijo.

Ao iniciar minha pesquisa mal sabia que existia essa ligação entre o surf e o

Museu. Em conversa via  chat on line Paulo me contou empolgado suas aventuras

na época que Ubatuba ainda era pouco conhecida. Durante a conversa ocorreu-me

que nas minhas lembranças Ubatuba é e continuará sendo a Capital do Surf fato
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que não teria força para anular o acolhimento aliás acredito que entre os surfistas o

acolhimento também existiria.  Pedi  para  ele  me corrigir  se  tivesse errada minha

afirmação  e  ele  me  disse:  “Eliane,  está  questão  eu  não  saberia  responder”  e

continuou me contando suas histórias e causos dos tempos iniciais do surf no Brasil.

Dentre eles a descoberta da praia das praias Grande e de Itamambuca por volta do

ano de 1967. Foi um “papo” informal bem divertido que reproduzo aqui:

Li  que  vocês  desbravaram  as  praias  ainda  desconhecidas  de
Ubatuba. Devia ser uma aventura e tanto naquela época.
Uauuuu era demais para ter ideia o jundu e vegetação era tão alto na
praia  Grande  que  da  estrada  praticamente  a  praia  Grande  era
encoberta.
Ubatuba intocada naquela época!
Sou uma surfista frustrada.  Um dia  ainda compro uma prancha e
aprendo (rs).
Sim sim. Já Itamambuca quem deu o toque da praia foi a Zenaide da
pensão da praia da Enseada. E lá fomos pegar as primeiras ondas
por lá em 1967. Onde para chegar íamos pela estrada de terra da
Casanga. E lá era um condomínio do banco de Minas Gerais que
vendeu  lotes  via  agências  do  Brasil  inteiro  e  muitos  proprietários
adiaram as construções ou foram vendendo aos poucos e por isso
ela se preservou, ainda bem. E aí veio a SAI75 – Associação Amigos
de Itamambuca que a manteve ufa!!!

Entre o acervo do Paulo encontrei fotos, imagens, recordações de um tempo

que Ubatuba era apenas uma cidade com praias a serem desbravadas. A extinta cia.

Aérea Varig patrocinou o Festival de Surf de 1973. Segundo Paulo Joly, " em troca

de faixas e posters com a logomarca, a Varig locou o valor de NCr$ 2.500,00 (Dois

mil e quinhentos cruzeiros novos) para a compra de Passagem para o Peru para o

Campeão do 2º Festival Brasileiro de Surf". Consegui através do acervo esta relíquia

o cartaz do segundo Festival Brasileiro de Surf em 1973.

75 A SAI  – Associação Amigos de Itamambuca é uma entidade sem fins lucrativos,  partidários e
religiosos, foi fundada em 1977 pelos primeiros proprietários de imóveis no bairro, que se uniram para
impedir que Itamambuca se transformasse em praia de campistas. Entre suas ações destaque para a
de 1995 – Após Inúmeras denúncias ao DEPRN, CETESB e Ministério Público de Ubatuba, a SAI
consegue salvar o rio Itamambuca da retirada ilegal de Seixos, promovida por tratores e dragas da
prefeitura. As pedras retiradas do Itamambuca podem ser vistas na amurada construída por toda a
extensão  das  praias  do  Cruzeiro  e  Itaguá.  Disponível  em:<http://itamambuca.org.br/site/historia/>
Acesso em: 25 out, 2018.
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Figura 16 – Cartaz II Festival Brasileiro de Surf (1973)

Fonte: Acervo Pessoal Paulo Joly Issa

Durante o período de pesquisa de campo, em janeiro e agosto de 2018, pude

perceber o zelo pela instituição através da FundArt e dos funcionários com quem

convivi.  Há um certo  receio,  num primeiro  momento,  por  trazer  contribuições ao

trabalho, porém com o tempo a barreira vai se dissipando e passamos a nos sentir

“parte” da cidade, da sua história e do Museu Histórico. Sentir-se em casa tem a ver

com a predisposição de quem visita e quem recebe em se abrir para um encontro de

realidades distintas. Como Oliveira (2016, p. 4) sustenta, “[…] aquele que recebe

também chega ao outro, porque o estrangeiro é também estereótipo da alteridade

nesta relação”.

Mas  a  cidade  é  acolhedora?  Chego  à  conclusão  que…  Depende.  Por

exemplo, no episódio da pichação do Museu, os comentários no  post da FundArt

tomaram a proporção de ofensas gratuitas. Apagaram os comentários, na tentativa

de apaziguar a troca de hostilidade em rede social. A hospitalidade surgiu como uma

névoa,  colocando  a  hostilidade  fora  de  jogo.  Em  Tempos  Líquidos,  quando  a

hostilidade chegou a níveis intoleráveis, a hospitalidade sugere uma fuga. Oliveira

(2016, p.4) nos mostra o quão é imprescindível à sociedade atos de hospitalidade.

O  homem  moderno,  ao  viver  espremido  entre  os  maniqueísmos,
endurecido  pela  solidão,  saturado  de  intolerância,  recalcado  pelo
consumo, não tem “tempo” para atos de fala que exijam textualidade
hospitaleira;  todavia,  parece  estar  surpreendentemente,  ávido  por
delicadeza, ao reclamar “boas vindas”.



107

Porém Derrida (2003, p.49) traz à reflexão que não existe hospitalidade “no

sentido clássico,  sem soberania de si  para consigo,  mas,  como também não há

hospitalidade sem finitude”, esta soberania só poderia ser concretizada à medida

que  “filtra-se,  escolhe-se,  portanto  excluindo  e  praticando-se  violência”.  E  tal

exclusão estaria presente na cidade Acolhedora, uma vez que Ubatuba é um destino

caro, com acessos dificultados. Ainda assim, escolher e filtrar seus visitantes é tarefa

custosa. Não existe casa ou interioridade sem porta e sem janelas (DERRIDA, 2003

p.55). Então há que se receber os que transpõem essas dificuldades, até porque

vive-se do turismo.

Em se tratando do Museu Histórico, antes de ser um lugar de hospitalidade,

“de urbanidade, de cortesia cívica, de responsabilidade e de bondade” (BAPTISTA,

2008, p.6), ele precisa ser lugar de alguém, neste caso, dos moradores. E assim o é.

Um lugar lúdico nas lembranças, hospitaleiro, não uma cadeia. Cadeia é o presídio

da Ilha Anchieta marcado pela tragédia. O Museu do “Seu Filhinho” é o espaço da

lembrança, da boa lembrança, de tempos que não são como os de agora. Como o

monitor do Museu Washington de Oliveira nos informou:

“Filhinho"  ele  é  uma  figura  muito  importante  para  a  história  de
Ubatuba. Por que? É ele era considerado o primeiro médico aqui da
cidade né. E como naquele período a gente não tinha médicos aqui.
Eu tô falando aqui  mais  ou menos de 1950,  1960 tá.  É…O ‘Seu
Filhinho’ ele era farmacêutico, ele não tinha formação de médico. Se
formou lá em 'Pinda' e ele tratava dos doentes. Ele tirava dentes. Ele
fazia mini-cirurgias. Ele fazia tudo. Era a referência que a gente tinha
aqui em Ubatuba na parte de medicina”.

Reside na memória  ubatubense uma cidade bucólica, isolada,  pura, ainda

que renegada pelos governantes de então. E percebo que é essa Ubatuba intocada

romantizada, que reside em meus pensamentos, mesmo sabendo e vivenciando o

ônus que se é viver numa cidade turística. É esse lugar intocado que abro ao outro

cada vez que levo um amigo para conhecer “minha cidade refúgio”. Onde sou “outro

e anfitriã”. Onde exerço hospitalidade e empatia para com moradores e visitantes.

A hospitalidade,  sendo  a  base  da  sociedade,  tem  como  função
estabelecer,  ou  promover,  relacionamentos.  Relacionamento  é
intersubjetividade. Intersubjetividade é a maneira de se conectar entre
pessoas,  tornando-as sensíveis ao mundo emocional  um do outro.
Empatia é o processo essencial da intersubjetividade. (GUIMARÃES,
CAMARGO, 2017, p.128)
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Estar em Ubatuba é e sempre será uma novidade para mim. A cada visita,

algo novo se descortina perante a coexistência do meu olhar de turista, moradora e

pesquisadora.  A pesquisa  revitalizou minha relação  com a cidade,  reconectando

aquela turista  encantada (ora moradora contestadora,  ora pesquisadora de visão

aguçada)  a  realidade  local.  Aprendi  com  as  pessoas  com  quem  convivi  neste

caminho que Ubatuba é também meu lugar de vida e meu espaço vivido. E pensar a

hospitalidade como contracultura e resistência passou a ser, para essa “caiçara do

asfalto”,  rotina no campo e na vida.  Tenho apreço por Ubatuba, seu povo,  seus

lugares  e  história.  Minha  pesquisa  é  uma maneira  (simples)  de  contribuir  e

agradecer. O “dar-receber-retribuir”, talvez uma dádiva, na prática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Iniciei  este  trabalho  com a  intenção,  como  já  colocado  anteriormente,  de

analisar o fenômeno turístico a partir  da condição líquida moderna da sociedade

propondo  o  estudo  da  hospitalidade  como  caminho  de  resistência,  em meio  às

fragilidades das relações sociais contemporâneas. Essa condição líquida moderna

da sociedade é abordada por Bauman (2007b, p.7) como a ocorrência de “algumas

mudanças de curso seminais e intimamente interconectadas”, que inauguram uma

nova fase da modernidade “levantando uma série de desafios inéditos” às atividades

da vida individual. O conceito de liquidez é  metáfora a elucidar o estado atual da

modernidade.

A sociedade  segue  pautada  no  consumo,  pois  as  relações  de  consumo

seguem novos parâmetros. Diferente da sociedade de produtores sólida-moderna

em  que  “a  satisfação  parecia  de  fato  residir,  acima  de  tudo,  na  promessa  de

segurança a longo prazo, não no desfrute imediato de prazeres” (BAUMAN, 2008,

p.43), a sociedade líquida moderna possui “tendência ao consumo instantâneo e à

remoção, também instantânea, dos seus objetos” um ambiente líquido-moderno em

que as “atividades existenciais foram inscritas e tendem a ser conduzidas no futuro

previsível” (BAUMAN, 2008, p.45).

Experimentamos tempos de fragilidade e inconsistência de vínculos, em que

a  efemeridade sobrepõe,  em muitos  casos,  a  durabilidade  das relações  sociais.

Bauman (2010b, p. 13) nos mostra, “em outras palavras, que entramos em um modo

de  viver  enraizado  no  pressuposto  de  que  a  contingência,  a  incerteza  e  a

imprevisibilidade estão aqui para ficar”.

O que Bauman, sociedade líquida-moderna, relações de consumo, têm a ver

com uma cidade litorânea e pequena?” As características da vida social local – diria.

Tudo é imprevisível, efêmero, superficial mesmo numa cidade que tem no turismo

sua  principal  fonte  de  renda  e  se  intitula  “Acolhedora”.  Sem esquecer  que esta

cidade tem um Museu Histórico às vezes invisível, às vezes visivelmente percebido

com uma aura lúdica. Então aqui chego na questão do trabalho: uma vez que se

constate que a Cidade é Acolhedora e o Museu Histórico um Lugar de Hospitalidade

seria  possível  interpretar  a  hospitalidade  local  como  um  ato  de  resistência  e

contracultura em Tempos Líquidos?

A dinâmica da hospitalidade em Ubatuba não foge à regra da vida social em

Tempos  Líquidos.  Ora  temos  hostilidade  como  defesa  e  hospitalidade  como
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resistência. A resistência acontece de modo involuntário ao se constatar a narrativa

local  para  determinados fatos  históricos.  É uma cidade pequena,  porém sob  os

efeitos de uma era Líquida. Exemplo de cidade contemporânea, em que encontros

não se realizam ou acontecem superficialmente, onde repousa o estranhamento, o

desapego, a solidão não angustiante, mas aquela que já é parte de um todo.

As cidades contemporâneas são,  por esse motivo,  os estágios ou
campos de batalha em que os poderes globais e os significados e
identidades teimosamente locais se encontram, se chocam, lutam e
buscam um acordo satisfatório, ou apenas tolerável – um modo de
convivência que, se espera, seja de uma paz duradoura, mas que a
regra  mostra  ser  apenas  um  armistício;  breves  intervalos  para
consertar  defesas rompidas e redistribuir  unidades de combate.  É
esse confronto, e não qualquer fato isolado, que põe em movimento
e orienta a dinâmica da cidade “líquido moderna” (BAUMAN 2007b,
p. 87)

Cidades  em  que  laços  passam  a  ser  efêmeros.  No  longa  argentino

Medianeiras76 de  2011  dirigido  por  Gustavo  Taretto,  vê-se  uma  Buenos  Aires

desordenada, contemporânea e (por que não arriscar) líquida; “irregularidades que

nos  refletem  perfeitamente”.  Em  meio  à  rotina  urbana  Martin  (Javier  Drolas)  e

Mariana (Pilar López de Ayala) não se percebem e o que os aflige de fato os une: a

solidão urbana. Vive-se de passagem.

Buenos  Aires  cresce  descontrolada  e  imperfeita.  É  uma  cidade
superpovoada  num  país  deserto.  Uma  cidade  onde  se  erguem
milhares e milhares de prédios sem nenhum critério. Ao lado de um
muito alto, tem um muito baixo. Ao lado de um racionalista tem um
irracional.  Ao  lado  de  um  em  estilo  francês,  tem  um  sem  estilo.
Provavelmente  essas  irregularidades  nos  refletem  perfeitamente.
Esses prédios, que se sucedem sem lógica demonstram total falta de
planejamento.  Exatamente assim é a nossa vida que construímos
sem saber como queremos que fique. Vivemos como quem está de
passagem por Buenos Aires. Somos criadores da cultura do inquilino.
(MEDIANERAS, 2011).

Irregulares e imperfeitas, cidades que simulam proteção e fuga do ambiente

deteriorado por meio de grades e muros físicos e sociais.  Ainda assim, Cidades
76 O longa argentino de 2011 dirigido por Gustavo Taretto trata de um tema que não é novidade pra
ninguém, mas a forma como é apresentado torna o filme interessante. O tema é a solidão, não de
uma forma dramática e melancólica, mas a solidão urbana que todo mundo aprendeu a suportar,
aquela sensação de estar só no meio de uma multidão. Trata ainda do "amor líquido", como postulado
por Zigmunt Bauman, ou relacionamentos que não são feitos para durar, e duas pessoas que estão
buscando  exatamente  o  oposto.  (Crítica  do  filme  Medianeras).  Disponível  em:
<http://www.cafecomfilme.com.br/criticas/critica-do-filme-medianeras-buenos-aires-na-era-do
amorvirtual> Acesso em: 13 jan, 2017.
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turísticas, cidades de encontros de alteridade, dignas de processos de turistificação

e atratividade. Neste contexto, o Turismo como fenômeno socioespacial  não estaria

imune  à  liquidez  comportamental  da  sociedade.  Em  uma  cidade  turística  como

Ubatuba, percebem-se traços de hospitalidade, porém a hostilidade não deixa de

estar  presente  tanto  em  ambiente  virtual  como  presencial.  Hospitalidade  e

hostilidade  não  são  opções  contrárias,  são  um  “continuum”  (CAMARGO,  2015,

p.48). Já o Museu é lugar representativo de uma narrativa local de hospitalidade.

Sua  estrutura  física  deixa  a  desejar  em  alguns  aspectos  como  acessibilidade,

segurança e disposição do acervo, porém há uma recepção hospitaleira. No entanto

"[...] na relação entre museus e turismo, há muito de hostilidade". (GODOY 2017,

p.267),  subjetiva  e  objetivamente.  A falta  de  guiamento  ou  mediação  também é

concretamente um fato hostil, devido à maneira como é exposto o acervo (misturado

e sem informações).

Algumas alternativas poderiam ser seguidas pela administração para que o

Museu seja lugar de hospitalidade. A presença virtual do Museu, tendo suas próprias

redes sociais à parte das redes da FundArt, rever a disposição do acervo, oferecer

informações bilíngues, estender as atividades ao seu entorno (próximo, à edificação

temos marcos históricos como a Igreja Matriz, a praia de Iperoig, a estátua Regina

Pacis etc.). O centro da cidade possui ruas com nomes importantes para a História

de Ubatuba,  fato  que talvez passe despercebido por  moradores e turistas.  Ruas

como  a  Hans  Staden,  Cunhambebe,  Aimbere,  Jordão  Homem  da  Costa,  entre

outras. Ando por essas ruas e lembro de quem foram e qual a importância para a

história  local.  Penso  que  seja  interessante  o  mobiliário  urbano  conter  alguma

informação  que  indique  quem  são  esses  personagens  históricos  por  meio  da

tecnologia de QR Code, por exemplo.

Ubatuba reflete os efeitos de uma era Líquida em que identidades individuais

são fragmentadas, proporcionando identidades diversas à vida social local, ou seja,

“[…]  a  diluição das identidades individual  e  coletiva  no cenário  fluido  do mundo

atual.”  (SZWAKO  2006,  p.  215).  Consequentemente  a  cidade  possui  múltiplas

identidades,  algumas negadas,  enquanto outras amplamente divulgadas.  Reforça

essas identidades “vendendo-as” como lugar de praia, capital do surf, acolhedora.

Enquanto isso, Paraty, a cidade vizinha, “vende” cultura, na tentativa de reforçar sua

identidade cultural. Outro fato relevante é a cidade possuir o título de Capital do Surf,

mas  não  possuir  um  museu  do  surf  ou  incentivar  a  atividade  que  encontra  na

iniciativa privada sua maior mantenedora.
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Seria  possível  alternar  a  identidade  praiana  com  a  identidade  cultural,

promovendo,  incentivando  e  apoiando  iniciativas  locais.  Uma  alternativa  seria

recorrer  ao  “produto  de turismo cinematográfico”,  qualificando seus moradores e

efetivamente criando um polo cinematográfico que fosse referência para a região,

direcionando, assim, o fluxo de turistas para o período de baixa temporada.

Quanto à hospitalidade local, é preciso qualificar primeiramente a cidade para

o morador e, posteriormente, o morador para receber aquele que chega. Mudanças

no mobiliário urbano, no serviço de modais, que conta com apenas uma empresa de

ônibus, ampliação dos recursos para a área de saúde (pois a Santa Casa e poucos

postos de saúde não dão conta da demanda local, que dirá de visitantes), investir

em projetos de educação para o turismo, despertando assim algumas características

hospitaleiras.

Levanto aqui a possível tese de que, ao se escolher a hospitalidade como

maneira  de  ser  e  estar  em  sociedade,  seria  possível  negar  ou  anular,  em

determinado tempo e espaço, os efeitos da hostilidade presente em tempos líquidos.

Talvez seja utópico da minha parte levantar esta possibilidade. Porém a pesquisa

não se esgota aqui. Há desdobramentos que serviriam de campo para análise desta

(hipó)tese.  Dentre eles,  as relações de poder  e resistência dos índios da Aldeia

Renascer;  os  desdobramentos  da  questão  dos  negros,  da  escravidão  e  do

eufemismo envolvido; a presença ou não da hostilidade entre surfistas e turistas na

Capital do Surf; o olhar para Ubatuba e suas relações de hospitalidade através das

Lendas e tradições, etc. Podemos também pensar a cidade como um refúgio, se em

algum  momento  se  constatar  inadequação  à  vida  contemporânea.  O  turismo

promove esta possibilidade de sair do lugar comum para um lugar alternativo tanto

físico quanto de “distensão psicológica” (GONÇALVES, 2003, p.177).

Posto estes possíveis desdobramentos da pesquisa e a constatação de que

Ubatuba é campo fértil para pesquisas acadêmicas, passo a tratar da questão da

qualificação  dos  museus  para  o  turismo.  Levantando  uma  crítica  a  atual

descontinuação de políticas públicas na área cultural como a extinção, em 2018, do

Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), dando aval a criação da Agência Brasileira de

Museus (ABRAM) “O Ibram assegura a normatização do setor e sua fiscalização

para a preservação do patrimônio museológico, abrindo caminho para uma política

mais democrática de acesso aos bens culturais e de integração e inclusão entre os
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museus e comunidade” (NOTA TÉCNICA Nº 1/2018/PRES)77, além do descaso com

o patrimônio, como no caso do incêndio do Museu Nacional, etc. Todos estes fatores

gerando a sensação de que há um desmanche, uma desarticulação nas Políticas

Públicas.  Fatores  que  afetam  indiretamente  questões  relativas  à  qualificação  e

hospitalidade  nas  Instituições  Culturais,  já  com  o  orçamento  tão  sucateado.

Qualificar  museus  para  que  sejam  lugares  de  hospitalidade  é  tarefa  ainda  em

formação. Engatinha-se neste quesito em nosso país, infelizmente.

Após  este  esclarecimento  ou  talvez  manifesto  sobre  o  sucateamento  das

Instituições Culturais, finalizo este trabalho entendendo que as ações humanas são

passíveis de mudanças, para o pior ou melhor, para a hospitalidade ou hostilidade.

Oliveira  (2016,  p.5-6)  assinala  que na hospitalidade é  preciso  tempo,  atenção e

cuidado “para discernirmos nesse encontro com o outro as diferenças e aquilo que a

cada  um  pode  representar  o  ‘espanto’  ou  o  ‘desamparo’.”  E  conclui  que  “a

dificuldade de estar consigo é cada vez maior e quem dirá a disponibilidade em

receber o outro com discursos hospitaleiros”. Ainda assim, prefiro manter a crença

na capacidade do ser humano em sedimentar relacionamentos acolhedores, apesar

das características dos tempos em que estamos presenciando.

77 Ibram encaminha a ministro da Cultura nota técnica contra extinção do órgão. Ponderações acerca
da Medida  Provisória  nº  850/2018.  Disponível  em:<http://www.museus.gov.br/ibram-encaminha-ao-
ministro-da-cultura-nota-tecnica-contraria-a-extincao-do-orgao/> Acesso em: 15 nov, 2018.
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APÊNDICE – A

 Projeto construção de prédio que abrigaria a Câmara, a Cadeia, a Guarda e o

Tribunal do Júri.



123

APÊNDICE – B
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ANEXO – A

 

LEI N. 163, DE 27 DE SETEMBRO DE 1948

Dispõe sobre constituição em estâncias balneárias, com as respectivas cidades,
dos municípios de Guarujá, Itanhaém, São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba, Iguape
e Cananéia.

ADHEMAR  DE  BARROS,  GOVERNADOR  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO,
usando  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  por  lei.  Faço  saber  que  a
Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Artigo 1.° - Ficam constituídos em estâncias Balneárias nos termos do artigo 61
e parágrafo único da Lei Orgânica dos Municípios (Lei n. 1, de 18 de setembro
de 1947), com as respectivas cidades, os municípios de Guarujá, Itanhaém, São
Sebastião, Ilhabela, Ubatuba, Iguape e Cananéia.
Artigo 2.°  -  No corrente exercício,  a importância a ser  aplicada em serviços
públicos nas estâncias a que se refere o artigo anterior, correrá à conta da verba
n.400  Material  e  Serviços  –  Código  Geral  8-99-4-Despesas  Diversas  –  do
orçamento vigente.
Artigo 3.° - Os melhoramentos e serviços deverão ser executados pelo Estado
ou  pela  Prefeitura  sob  a  fiscalização  daquele,  mediante  plano  previamente
delineado pela Superintendência das Estâncias ou por técnicos designados pelo
Governo.
Artigo 4.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 27 de setembro de 1948
ADHEMAR DE BARROS

Synesio Rocha
Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos Negócios do governo,
aos 28 de setembro de 1948.
Cassiano Ricardo - Diretor-Geral
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ANEXO – B

LEI Nº 12.718, DE 05 DE OUTUBRO DE 2007

(Projeto de lei nº 492/2007, do Deputado Gil Arantes – DEM)

Declara o Município de Ubatuba “Capital do Surfe”

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Artigo  1º  –  Fica  declarado o  Município  de  Ubatuba como “Capital  do  Surfe”  no
Estado de São Paulo.

Artigo 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, aos 5 de outubro de 2007.

José Serra

Claury Santos Alves da Silva
Secretário de Esporte, Lazer e Turismo

Aloysio Nunes Ferreira Filho
Secretário-Chefe da Casa Civil

Publicada na Assessoria Técnico Legislativa, aos 5 de outubro de 2007.



126

ANEXO – C

LEI Nº 16.750, DE 07 DE JUNHO DE 2018

(Projeto de lei nº 1394, de 2015, da Deputada Ana do Carmo – PT)

Outorga a Ubatuba o título de Cidade Acolhedora por Natureza

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º – Fica outorgado a Ubatuba o título de “Cidade Acolhedora por Natureza”.

Artigo 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 07 de junho de 2018.

MÁRCIO FRANÇA

José Roberto Aprillanti Junior

Secretário de Turismo

Claudio Valverde Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil

Publicada na Assessoria Técnica da Casa Civil, em 07 de junho de 2018.
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