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RESUMO 

 

A hospitalidade é um fenômeno passível de ser estudado na academia através de 
diferentes perspectivas, pois o encontro com o ‘outro’ é permeado por complexas 
questões de ordem política, psicológica e social. Esta investigação dedica-se à 
confirmação da tese de que o concierge e a associação Les Clefs d’Or Brésil podem 
efetivamente atuar como promotores de serviços de excelência e de hospitalidade. 
Para o contato com o hóspede, os concierges utilizam uma língua, ou idioma. 
Chega-se a conclusão que esses profissionais, membros da Les Clefs d’Or Brésil, 
tentam utilizar a língua dos hóspedes, sempre que possível, inclusive o espanhol 
para lidar com os sul-americanos. Esse gesto de hospitalidade contribui no processo 
de integração na América do Sul. Além dos autores consultados para a construção 
do referencial teórico e da observação consistente das páginas da internet da 
associação (brasileira e argentina), também foi realizada uma entrevista semi-
estruturada e de ordem qualitativa com um colaborador de um hotel de luxo do 
município do Rio de Janeiro associado a Les Clefs d’Or Brésil.   
 
Palavras-chave: Hospitalidade. Integração. América do Sul. Concierges. Língua. 
Les Clefs d’Or Brésil. 
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RESUMEN 

 
Se puede estudiar el fenómeno de la hospitalidad a través de distintas perspectivas, 
ya que detrás de la interacción entre dos personas hay cuestiones políticas, 
psicológicas y sociales. Esta investigación trata de confirmar la tesis que el conserje 
y la asociación Les Clefs d’Or Brésil promueven servicios de excelencia y la 
hospitalidad. Para la conexión con el huésped, los conserjes utilizan una lengua o 
idioma. Se concluye que estos profesionales, los cuales son miembros de la 
asociación Les Clefs d’Or Brésil, intentan utilizar - cuando es posible - la lengua de 
los huéspedes, incluso el español para hablar con los sudamericanos.  Este hecho 
de hospitalidad colabora para el proceso de integración de la América del Sur. Más 
allá de los autores leídos para la construcción del marco teórico y de la consistente 
observación de los sitios de internet de la asociación de Brasil y Argentina, también 
se hizo una entrevista semiestructurada y cualitativa con un profesional actuante en 
un hotel de la ciudad de Río de Janeiro y en la asociación Les Clefs d’Or Brésil. 
 
Palabras claves: Hospitalidad. Integración. América del Sur. Conserjes. Lengua. 
Les Clefs d’Or Brésil. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

As aulas de hospitalidade, acompanhadas pelas demais disciplinas do curso 

de Turismo da Universidade Federal Fluminense (UFF), suscitaram reflexões de 

diferentes naturezas relacionadas aos impactos que os gestos hospitaleiros podem 

gerar em diferentes instâncias sociais.  Paralelamente a essas reflexões, crescia um 

interesse pessoal sobre questões pertinentes à América do Sul, principalmente 

quanto às políticas integracionistas que esse continente vem acompanhando de 

perto.   

Para a realização desta investigação, no entanto, era necessário definir com 

mais precisão um campo de estudo. Logo, foi escolhido tratar sobre a hospitalidade 

que se dá no contexto comercial, em hotéis de luxo, a partir dos concierges da 

cidade do Rio de Janeiro que são afiliados à associação Les Clefs d’Or Brésil. 

Os hotéis de luxo do Rio de Janeiro considerados aqui foram apontados pela 

edição “Hospedagem de Sonhos”, do Guia Quatro Rodas (2007). São eles: 

Copacabana Palace, JW Marriot e Sofitel. Além desses três hotéis, também foram 

considerados o Fasano e o Santa Teresa, os quais foram inaugurados no Rio de 

Janeiro em um momento posterior à publicação da edição apresentada acima. 

A hospitalidade é entendida como uma dádiva, ou como um sacrifício de algo 

em benefício do outro (CAMARGO, 2011), o que desencadeia o sistema descrito por 

Marcel Mauss, em “Ensaio Sobre a Dádiva” (1924-1925), que consiste em dar-

receber-retribuir. Por este sistema, quem recebe a dádiva (e a hospitalidade), acaba 

por sentir o dever moral de retribuí-la, sucessivamente. Com esse processo, laços 

sociais humanos vão sendo construídos e fortificados.  

A hospitalidade se dá na comunhão com o ‘outro’, no acolhimento daquele 

que é ao mesmo tempo diferente e parecido. Diferente, pois o ‘outro’ traz consigo o 

seu ‘eu’ travestido de uma carga psicológica e cultural distinta; parecido, pois ele é 

visto através do olhar próprio de quem o enxerga. 

De acordo com Camargo (2004), o fenômeno da hospitalidade pode ocorrer 

no espaço comercial, doméstico, público e virtual.  

Ainda segundo Camargo, as escolas anglo-saxã e francesa são as principais 

que se dedicam ao tema. Aquela tem como foco a hospitalidade no contexto 

comercial, já a francesa se dedica aos contextos doméstico e público. 
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A compreensão do fenômeno da hospitalidade veio a partir da leitura de 

autores das duas escolas, como Lashley (2004), Telfer (2004), Montandon (2003) e 

Gotman (2011), entre outros. Além disso, os conceitos de hospitalidade 

apresentados por Camargo (2004) foram extremamente importantes para a 

construção do referencial teórico desta investigação.  

Aqui, nesta investigação, a hospitalidade comercial foi eleita porque acredita-

se que é possível alcançar outros caminhos quando esta é vista através de novas 

lentes, além do lucro almejado pelos hotéis, já que as relações sociais são 

permeadas por questões de ordem política, psicológica e social, ainda que em 

contextos comerciais.  

Sabe-se que o lucro é uma realidade do mundo dominado pela óptica 

capitalista, no entanto as relações humanas podem gerar muitos desdobramentos 

perceptíveis apenas quando são observadas com mais atenção. 

Além disso, foi considerado que a promoção de gestos hospitaleiros pelos 

concierges Les Clefs d’Or Brésil aos viajantes sul-americanos, em ambientes 

comerciais, enquadra-se no conjunto de ações que favorecem a integração da 

América do Sul. Isso se dá porque tais profissionais lidam diretamente com viajantes 

sul-americanos e adotam, muitas vezes, a língua espanhola para contato oral com 

eles, mesmo quando poderiam tentar se comunicar em inglês, português ou 

‘portunhol’. 

A América do Sul, que define uma entidade geográfica que inclui os 12 países 

americanos ao sul da República do Panamá (exclusive) e a Guiana Francesa 

(SANTOS, 2005), vem adotando medidas de ordem integracionista que, além de 

buscarem o desenvolvimento econômico da região, buscam a valorização cultural e 

criação de uma identidade comum entre os povos. 

Dentre essas medidas, está a criação do Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL) e da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL).  

Tanto o MERCOSUL quanto a UNASUL possuem instâncias que têm como 

foco a difusão do espanhol e do português entre os cidadãos dos seus países 

participantes. 

Dessa forma, a adoção da língua espanhola pelo profissional Les Clefs d’Or 

Brésil para a conexão com sul-americanos colabora com o fortalecimento dessa 

integração.  
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Portanto, esta investigação possui duas hipóteses: que a adoção da língua 

espanhola para o contato entre o concierge Les Clefs d’Or e os viajantes sul-

americanos nos hotéis de luxo é um gesto hospitaleiro e atuante no processo de 

integração na América do Sul, mas que a associação Les Clefs d’Or, como 

instituição, não tem como política a integração da América do Sul, ainda que pregue 

a promoção da hospitalidade pelos seus concierges membros e que contribuam de 

maneira muito tímida para tal.   

A associação Les Clefs d’Or surgiu na França em 1929, quando foi percebida 

a necessidade de estreitar a relação entre os concierges de diferentes espaços e 

entre os concierges e os fornecedores, tais como agências de turismo, companhias 

de transporte, restaurantes, entre outros, com o objetivo de trocar informações que 

facilitassem a prestação de serviços de excelência aos hóspedes. Afinal, quando um 

concierge desconhece alguma informação, ele deve saber quem a conheça.  

O seu lema é, portanto, a frase “Em serviço através da amizade”.   

A associação Les Clefs d’Or Brésil, criada por sua vez em 1991 e, que conta 

com mais de 3500 membros, está conectada diretamente à Les Clefs d’Or 

internacional e aos seus países participantes, que são 42 no total (Les Clefs d’Or 

Brésil, 2013) . 

No Rio de Janeiro, atualmente, são 26 os concierges membros da associação 

Les Clefs d’Or Brésil. 

A eleição dos concierges Les Clefs d’Or como objetos de estudo desta 

investigação se deu porque foi considerado que eles podem ser promotores de 

gestos genuínos de hospitalidade em contextos comerciais e atuar como 

verdadeiros transformadores sociais.  

Os genuínos gestos de hospitalidade dos concierges Les Clefs d’Or são 

consequência de características atinentes a essa profissão, permeadas pelo 

interesse em servir o ‘outro’. Assim, para se associarem à Les Clefs d’Or, esses 

profissionais precisam passar por etapas rígidas com êxito (provas, entrevistas, 

apresentar cartas de recomendação, etc) e ter características como amabilidade, 

espírito acolhedor, paciência e persistência, entre outras. 

Os serviços de excelência, ou quem sabe de amizade, que os concierges 

proporcionam aos seus hóspedes, são matematicamente impossíveis de serem 

contabilizados com exatidão para o recebimento de recompensas financeiras. 
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Já que a investigação tem o objetivo de entender melhor as idiossincrasias da 

associação Les Clefs d’Or Brésil e dos seus concierges membros quanto aos 

aspectos da hospitalidade e da utilização da língua espanhola, foi realizada uma 

entrevista com um concierge do Rio de Janeiro associado à Les Clefs d’Or Brésil. A 

entrevista em questão foi semiestruturada e de natureza qualitativa 

 A entrevista, por sua vez, foi importante para alcançar os objetivos 

específicos, os quais consistiam em: compreender melhor a complexidade do termo 

hospitalidade, associando-a a comunicação linguística; posicionar o Brasil como 

parte da atual conjuntura de integração da América Latina, além verificar os fluxos de 

viajantes sul-americanos no Rio de Janeiro e no Brasil; associar o concierge e a 

associação Les Clefs d’Or Brésil à hospitalidade e ao processo integracionista sul-

americano. 

 Assim, esta investigação foi dividida três capítulos, que por sua vez possuem 

subcapítulos, mais a introdução e as considerações finais. 

 O primeiro capítulo dedica-se à compreensão do fenômeno da hospitalidade e 

do seu oposto: a hostilidade. Nele, são tratadas questões relativas ao surgimento 

destes conceitos, ao sistema da dádiva proposto por Marcel Mauss (1924-1925) e às 

principais escolas que estudam o tema. Além disso, também é proposta uma 

reflexão acerca do que é a língua e o seu papel dentro do complexo fenômeno da 

hospitalidade. 

 O segundo capítulo se dedica a abordar o atual processo de integração que a 

América do Sul está vivenciando, em contraposição ao afastamento destes países 

observado ao longo da história. A maior atenção é para o MERCOSUL e a UNASUL, 

blocos que vêm adotando políticas sociais, inclusive de difusão do espanhol e do 

português entre os seus povos. Aqui, o fluxo de turistas sul-americanos e a sua 

projeção para os eventos que se darão no Rio de Janeiro e no Brasil nos próximos 

anos também são abordados. 

 O terceiro capítulo fez a contextualização dos hotéis de luxo e para o papel do 

concierge e da associação Les Clefs d’Or Brésil no que tange à promoção de gestos 

hospitaleiros e de ordem integracionista. Ademais, é sinalizado como esse 

profissional atua na construção da percepção do hóspede quanto às cidades do país 

chamado Brasil. 
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1 QUESTÕES DE HOSPITALIDADE 

 
 

Nos anos mais recentes, o tema da hospitalidade passou a ser estudado por 

várias vertentes, o que fez com que o próprio conceito fosse adquirindo novos 

significados. Atualmente, a conceituação de hospitalidade reflete a própria dinâmica 

da abordagem multidisciplinar, variando de acordo com a ênfase dada por 

determinada área do saber, ‘ciência’ ou prática social (SILVEIRA, 2005).  

De modo geral, é possível dizer que nos séculos XVII e XVIII a hospitalidade é 

tida como sinônimo de caridade (GRASSI, 2011). Hoje em dia, entretanto, o conceito 

envolve significados muito mais amplos. 

 Para autores como Camargo (2004) e Montandon (2011), hospitalidade é o 

ato de acolhimento do próximo, mesmo que em condições adversas.  

Embora, desde o ponto de vista ético e moral, a hospitalidade devesse estar 

naturalmente associada a sentimentos altruístas, as práticas sociais demonstram 

que as relações entre as pessoas envolvem também interesses de toda ordem. 

Tais práticas sociais de hospitalidade são influenciadas pela cultura, pela 

religiosidade e por outros elementos. 

A hospitalidade está intimamente associada à divindade: 

 
 

A teoxenia, isto é, a visita de um deus à casa dos mortais para testar sua 
hospitalidade, é um tema universal que encontramos em numerosos mitos e 
contos. A inospitalidade é severamente castigada pelos deuses e só os 
seres hospitaleiros são recompensados (MONTANDON, 2011, p. 2). 

 
 

A hospitalidade guarda mistérios também quanto à sua origem. Acredita-se 

que suas primeiras manifestações ocorreram há milhares de anos, como destaca 

Camargo (2004, p. 26-27): 

 
 
Se os estudos da paleontologia permitem alguma ilação, é de se supor que 
ao final do paleolítico superior (antes, pois, de 8.000 a.C.) a então reduzida 
população da Terra, não superior ao milhão de pessoas, já espalhada em 
pequenos grupos por todo o território do planeta hoje habitado, era marcada 
pela intensa expectativa de encontrar, receber e conhecer outros seres 
humanos e quando tal fato se sucedia, o regozijo era ritualizado pelo 
sacrifício de bens diversos, ritual que, ao deixar de povoar o pequeno 
universo sociológico então existente, passou a se chamar hospitalidade.  
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 O autor citado assinala, entretanto, que a hospitalidade que apresenta mais 

semelhanças com o que se conhece nos dias atuais é um fenômeno com origens na 

Grécia antiga: 

 
 

A hospitalidade, como resultado de um convite, é provavelmente uma 
inovação mais tardia da civilização e suas primeiras manifestações são 
registradas entre os gregos, para quem visitar e ser visitado constituía uma 
obrigação, carregada de rituais, de alguma forma coordenados pela sombra 
de Héstia

1
(CAMARGO, 2004, p. 30). 

 
 
Atualmente, a hospitalidade é encarada como um fenômeno que se desdobra 

em diferentes interpretações e significados relevantes para a compreensão da 

sociedade e, das relações nela engendradas. O turismo, que possui as suas raízes 

no deslocamento/acolhimento de indivíduos, ou viajantes, encontra-se inserido no 

contexto desse rico fenômeno. 

Para Camargo (2004), os atos de hospitalidade são descritos em tempos e 

espaços sociais delimitados. Segundo ele, hospitalidade pode ser definida como o 

ato humano - exercido em contexto doméstico, público, comercial e virtual -, de 

recepcionar, hospedar, alimentar e entreter pessoas temporariamente deslocadas de 

seu habitat (CAMARGO, 2003). Para Camargo (2003), portanto, são 16 as 

possibilidades de estudos (Figura 1) sobre a hospitalidade (SILVEIRA, 2005). 

Por essa teoria, haveria diferentes formas de interação entre dois ou mais 

indivíduos. Entre as mais diversas interações humanas, estão as interações 

descritas entre visitantes e anfitriões, visitantes e visitados, turistas - e moradores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1
 Héstia, a deusa da hospitalidade, está em permanente interação com Hermes, o deus da viagem, e    
cuida do fogo aceso do lar para iluminar e aquecer moradores e hóspedes (CAMARGO, 2004, p. 56). 
Héstia é, portanto, a própria figura do lar (GRASSI, 2011, p. 49). 
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Recepcionar 

 

Hospedar 

 

Alimentar 

 

Entreter 

 

Doméstica 

Receber pessoas em 

casa, de forma 

intencional ou casual. 

Fornecer pouso ou 

abrigo em casa para as 

pessoas. 

Receber em casa para 

refeições ou 

banquetes. 

Receber para 

recepções e festas. 

 

Pública 

A recepção em 

espaços ou órgãos 

públicos de livre 

acesso.  

A hospitalidade 

proporcionada pela 

cidade e pelo país.  

A gastronomia local. Espaços públicos de 

lazer e eventos. 

 

Comercial 

Os serviços 

profissionais de 

recepção. 

Hotéis. A restauração. Eventos e 

espetáculos. Espaços 

privados de lazer. 

 

Virtual 

Folhetos, cartazes, 

folderes, internet, 

telefone, e-mail. 

Sites e hospedeiros de 

sites. 

Programas na mídia e 

sites de gastronomia. 

Jogos e 

entretenimento na 

mídia. 

 
Figura 1: Domínios da hospitalidade 
Fonte: Adaptado do livro “Hospitalidade”, de Camargo (2004, p. 84) 

 
 

Pessoas em viagem, distantes do seu local costumeiro de vida e trabalho, por 

um período de acima de um dia e menor que um ano, com finalidade de lazer, 

negócios, ou outros, são chamadas de turistas, pela definição da Organização 

Mundial de Turismo (2013). Segundo Lickorish e Jenkins (2000, p. 10): 

 
 
O turismo implica uma pessoa em viagem: a viagem pode ser de menos de 
um dia (viajante de um dia); pode ser uma viagem dentro das fronteiras 
nacionais, constituindo, assim, uma viagem de turismo doméstico; ou pode 
ser uma viagem atravessando fronteiras internacionais, sendo classificada 
como uma viagem de turismo internacional.  
 

 
Nesse contexto de contraposição entre visitantes e visitados, a hospitalidade 

(ou a falta dela) aparece como o elemento inerente a trocas subjetivas e complexas, 

cujo fim deveria ser o bom acolhimento a quem chega e a satisfação por oferecê-lo, 

da parte de quem recebe.  

Daí o reconhecimento da alteridade como expressão decorrente da 

hospitalidade, ou como o elemento capaz de estabelecer a efetiva conexão do 

anfitrião com o outro, o diferente (DUFOURMANTELLE; DERRIDA, 2003 apud 

SILVEIRA, 2005, p. 129). 

Para Camargo (2004), a hospitalidade é tida como dádiva, que se inicia com 

um gesto de doação que parte de alguém e que desencadeia um ciclo contínuo, que 

faz alternarem-se os papéis do doador e de quem recebe.  
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Nesses termos a dádiva e o convite suscitam os marcos do vínculo social 

(GOTMAN, 2011).   

Assim, Camargo (2004) explica os três deveres inerentes à hospitalidade: dar-

receber-retribuir (Figura 2). 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – Os três deveres da hospitalidade 
Fonte: Adaptado do livro “Hospitalidade”, de Camargo (2004, p. 84) 

 
 
Os deveres foram definidos por Mauss, no livro “Ensaio sobre a dádiva”, de 

1924-1925. Segundo o autor, a dádiva é descrita por um impulso, mas também pela 

necessidade de estabelecer um vínculo com o ‘outro’. Esta aproximação e tentativa 

de estabelecimento de um vínculo com o ‘outro’ é decorrente de motivos de ordem 

social e subjetiva, podendo inclusive gerar desdobramentos negativos. Por oposição 

à hospitalidade, desponta a hostilidade. 

Para que uma relação seja pautada pelos princípios da hospitalidade, ambos 

os participantes da relação precisam estar dispostos a aceitar as suas implicações, 

de forma a concordar com o sacrifício implícito nesse complexo processo social. De 

acordo com Camargo (2004), tal sacrifício se dá porque aquele que recebe deve 

entender que fica em uma situação de inferioridade diante do doador e, por sua vez, 

o doador deve sacrificar algo que tem em favor de quem recebe. A posição dos 

personagens não é igualitária.  

Para Grassi (2011), a realidade política da hospitalidade é, pois, uma acolhida 

sob condição. 

 Apesar disso quem dá, dá sempre algo de si; e o outro, ao aceitar, aceita algo 

do doador. Contraditoriamente, a dádiva coloca ambas as partes em um mesmo 

plano (LANNA, 2000 apud SILVEIRA, 2005), surgindo com papel de destaque na 

construção das relações humanas. 

Dar 

Receber Retribuir 

(1) 

(3) (2) 
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É indispensável enfatizar que cada ação inserida dentro do que se entende 

por relações de hospitalidade ocorre em um espaço de tempo que pode ser 

delimitado. Entretanto, o tempo de repercussão de um ato de hospitalidade pode ser 

duradouro nos indivíduos com ele envolvido.  

Outro importante teórico da hospitalidade é Montandon (2003), que afirma que 

a hospitalidade é uma maneira de se viver em conjunto, regida por regras, ritos e 

leis. Essas leis, segundo o autor, são não escritas e vão sendo passadas de geração 

em geração. A impossibilidade de escrever essas leis se dá porque os atos humanos 

são imprevisíveis, sujeitos à subjetividade, e variam de acordo com cada cultura ou 

situação a que o visitante e anfitrião estão submetidos. 

Historicamente, a despeito da amplitude e da complexidade que envolve o 

conceito de hospitalidade, tem-se que o assunto vem sendo estudado, muitas vezes, 

de forma reducionista e parcelar, notadamente por intermédio de sua vertente 

comercial, voltada para a oferta de hospedagem por estabelecimentos comerciais, 

mediante pagamento, por um período de tempo pré-determinado (24 horas). 

Nas décadas mais recentes, entretanto, reconheceu-se a importância de 

compreender a hospitalidade como um fenômeno social e antropológico mais amplo 

e, com isso, surgiram diversas correntes de estudo do tema.  

As duas principais escolas voltadas para o estudo da hospitalidade são a 

anglo-saxã e a francesa: 

 
 
De um lado, temos a escola anglo-saxã, cujo eixo principal é a hospitalidade 
comercial, mas que vem integrando também a hospitalidade doméstica e a 
pública, embora – ao menos na publicação mais recente (Lashley e 
Morrison) – quase não se refira à hospitalidade pública. De outro, temos a 
escola francesa que tem à frente nomes como o dos filósofos Serrès e 
Derrida, da socióloga Anne Gotman e da equipe dirigida pelo antropólogo 
Alain Montandon, em Clermont-Ferrand. Para estes, o que conta é 
sobretudo a hospitalidade doméstica e pública – nesta, com destaque para 
a reflexão sobre as políticas públicas ligadas aos migrantes (CAMARGO, 
2003, p. 17). 
 
 

Acredita-se que se o fenômeno da hospitalidade no contexto comercial for 

analisado de forma profunda, ultrapassando a visão estritamente econômica, pode-

se, também, chegar às questões de interesse para os estudos contemporâneos das 

relações humanas. 
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1.1  SOBRE A HOSPITALIDADE E O SEU OPOSTO, A HOSTILIDADE 
 
 

Em termos semânticos e etimológicos, há que se considerar o seguinte: as 

palavras hospitalidade e hostilidade possuem a mesma raiz. No vocabulário latino, 

hostis significa, ao mesmo tempo, hóspede e inimigo (MANZI; TOUDOIRE-

SURLAPIERRE, 2011).  

Para entender esta contraposição, faz-se necessário compreender que o 

encontro entre dois indivíduos é sempre delicado quanto à cumplicidade e ao 

estranhamento, e que este traz em si um perigo (GRASSI, 2011). 

Desde o ponto de vista social, da mesma forma que a hospitalidade tem a sua 

origem conceitual fincada há muitos anos, a ideia de hostilidade surge quase que 

simultaneamente com o seu oposto: a passagem do sistema de coleta e caça do 

paleolítico para o sistema agricultura/pecuária do neolítico traz consigo a divisão 

social perversa do trabalho, a exploração do homem pelo homem e o conflito/luta de 

classes2 (CAMARGO, 2004). 

Conflitos são inerentes às relações pessoais e têm natureza variável. Alguns 

dos conflitos presentes nas sociedades contemporâneas e que envolvem o binômio 

hospitalidade/hostilidade são a imigração, a xenofobia, o racismo, as crises políticas 

e questões culturais, entre as quais as que envolvem a comunicação linguística.  

A história da hospitalidade abrange muitas mudanças de paradigmas 

psicológicos e sociais. Dessa forma, principalmente nas sociedades atuais, cada vez 

mais permeadas pela busca de acúmulo de poder e pelo individualismo, as pessoas 

evitam inserir-se em situações que as levem ao desconforto. Isso pode significar, na 

prática, a negação do dever moral ou da obrigação ética em relação ao “outro”. 

Assim, recusar-se a receber equivale a se esquivar, porque doar-se pode 

representar uma carga pesada para o indivíduo. Acolher não é coisa óbvia 

(GOTMAN, 2011), em especial porque a relação entre doador e donatário não é 

sempre marcada pela igualdade de papéis entre tais protagonistas.  

Para ilustrar a tênue ligação/separação da hospitalidade e a hostilidade, 

Gotman (2011, p. 78) afirma que: 

 
 

                                            
2
 MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos e outros textos escolhidos. 
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[...] A hospitalidade supõe também e talvez sobretudo um dispositivo, um 
quadro, um protocolo que garante a chegada, o encontro, a permanência e 
a partida do hóspede – o “que é permitido ...”; o fato de se dar ciência “do 
que é permitido” é forma de mostrar o que é proibido. Esse aparente 
paradoxo confere à hospitalidade um caráter que, longe de ser absoluto, 
tem sempre a inospitalidade por horizonte. 
 
 

Os mais variados conflitos oriundos da vida em sociedade podem levar à 

hostilidade e o mundo globalizado mostra diversas situações em que a hostilidade 

surge quase que naturalmente: encarceramentos, cerceamentos de movimentos 

migratórios, praias loteadas, condomínios fechados, muros altos e cercas 

eletrificadas (SILVEIRA, 2005), por exemplo. 

 De acordo com Manzi e Toudoire-Surlapierre (2011), quando o estrangeiro 

chega a determinado destino, ele é visto por princípio de maneira hostil pelos 

nativos. Ele é considerado o estranho, o invasor. Para que haja condições de haver 

a hospitalidade - ou a hospitabilidade -, é imprescindível que o viajante estrangeiro 

se abra para o novo e que o nativo, ou o anfitrião, aceite o viajante estrangeiro como 

verdadeiro hóspede. Se houver alguma falha nesse modelo, como o não aceite 

desse ritual por parte de um dos indivíduos, a prática da hospitalidade fica 

comprometida, podendo tornar-se hostilidade. 

 Além disso, quando o anfitrião recebe o hóspede ou o visitado recebe o 

visitante, significa que a segurança e a intimidade de ambos vão ser descortinadas, 

ou invadidas, o que pode transformar o outro em uma verdadeira ameaça para 

aquele que recebe. Corroborando com este tema, no Livro da Hospitalidade – 

acolhida ao estrangeiro na história e nas culturas, Camargo (2011, p. 17) afirma que: 

 
 

Para o anfitrião, os riscos são os da intrusão, do parasitismo, quando não 
das simples inconveniências dos seus hóspedes. Para estes, por outro lado, 
os riscos são o de ter pela frente um anfitrião inospitaleiro ou mesmo hostil, 
desconhecedor das leis da hospitalidade ou que abusa do direito sobre o 
espaço, até mesmo sufocando o hóspede de gentilezas ou agredindo-o seja 
física, seja psicologicamente.  
 
 

 Também é possível que o anfitrião e o hóspede possam depender um do 

outro, e que toda dependência pode despertar sentimentos antagônicos. Para 

Derrida (1997 apud BERTRANDIAS, 2011, p. 808): 

 
 
O amo, enquanto tal, é prisioneiro de seu lugar e de seu poder; ele precisa, 
para se libertar, do hóspede convidado de quem ele se torna refém, assim 
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como, reciprocamente, o hóspede é refém do anfitrião de quem ele recebe 
as benesses; nessa substituição de papéis, são fundadas as leis da 
hospitalidade que liberam cada um de sua ipseidade, permitindo acesso a 
um tornar-se si, que é sempre um tornar-se outro. 
 

  
 Outro ponto, com tanta relevância quanto os anteriores, é o poder devastador 

que a aproximação de dois indivíduos pode acarretar. Encarar uma pessoa de perto, 

face a face, é encarar a si próprio – vivenciar preconceitos, medos. O “outro” é, para 

começar, aquilo que não é eu e que rejeito ainda mais porque é quase eu 

(WUNENBURGER, 1979 apud MANZI; TOUDOIRE-SURLAPIERRE, 2011). 

Apoderar-se dos sentimentos mais profundos - ou mesmo dos até então 

desconhecidos – pode levar à rejeição do hóspede por parte do anfitrião. Além disso, 

aproximar-se do outro é colocar à prova o estereótipo, até o utópico. Ora, como toda 

a sociedade é portadora de um imaginário do estrangeiro e como toda imagem do 

“outro” é forçosamente a ausência deste, o que vai (também) agir nesse encontro é 

o confronto de uma imagem e de uma “realidade” (MANZI; TOUDOIRE-

SURLAPIERRE, 2011). 

 Este trabalho dedica-se às questões conflituosas entre visitantes e visitados, 

ou especificamente entre hóspedes e anfitriões, no contexto da hospitalidade 

comercial. Concentra-se, para tanto, no tema da comunicação linguística que se 

estabelece (ou não) entre falantes de diferentes idiomas e culturas, no âmbito das 

viagens de turismo. 

 

1.2  HOSPITALIDADE, CULTURA E INTERAÇÃO LINGUÍSTICA 

 
 

A comunicação implica participação, interação, troca de mensagens, emissão 

ou recebimento de informações novas (CASTELLI, 2005).  

Ela é elemento essencial para a vida em sociedade, inclusive para prestação 

de serviços nos meios de hospedagem e para os fenômenos do turismo e da 

hospitalidade, em geral.  

De acordo com Castelli (2005), a comunicação envolve três mecanismos, que 

são a codificação, a difusão e a decodificação. A codificação é a formulação da 

mensagem por parte do emissor. Essa formulação envolverá aspectos psicológicos 

e físicos, entre outros. A difusão é a escolha do meio em que a mensagem será 
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transmitida do emissor ao receptor, já a decodificação consiste na interpretação da 

mensagem por parte do receptor.  

A comunicação pode se dar através de diferentes linguagens: pela escrita, 

pelos gestos corporais ou pela oralidade. Essa investigação enfatiza a língua como 

elemento fundamental para a comunicação oral (Figura 3) e para as relações 

humanas. Concentra-se, portanto, na comunicação linguística oral. 

 
 

 

 
Figura 3 – Comunicação linguística oral 
Fonte: Saussure (2012, p. 43). 

 
 
A hospitalidade é fruto da comunicação entre anfitriões e hóspedes. Sua 

construção é feita com indivíduos que não possuem os mesmos costumes, valores 

ou tradições. Isso quer dizer que se deve ter muito cuidado com gestos e palavras, 

já que ambos são interpretados a todo momento, levando-se em conta a história de 

cada envolvido. Assim, aspectos referentes à vivência e à cultura que o anfitrião e o 

hóspede carregam em si irão se manifestar para/durante a construção da relação 

entre eles. Ou na não construção. A ponte para a aproximação desses indivíduos 

poderá se dar por meio da comunicação verbal, que é permitida pela utilização de 

uma língua - ou idioma.  

A língua, algo adquirido e convencional (SAUSSURE, 2012), é uma parte do 

sistema que é a linguagem.  A linguagem, pertencente aos domínios social e 

individual, resultado, inclusive, de funções psíquicas, físicas e fisiológicas 

(SAUSSURE, 2012), é objeto de estudo de muitos teóricos, principalmente daqueles 

que se dedicam à linguística. Por esse motivo, a definição a respeito daquela que 

gravita em torno da linguagem – a língua - apresentada nessa investigação é, 

inevitavelmente, uma pequena parte desse grande campo de estudo. 
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Língua é, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade de linguagem e 

um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o 

exercício dessa faculdade dos indivíduos (SAUSSURE, 2012). Portanto, língua 

como manifestação da linguagem verbal, composta por regras de coesão e sintaxe, 

é caracterizada por ser uma instituição social reveladora do homem e um elo entre 

sujeitos (MELO, 2000). É também através dela que os discursos – carregados de 

ideologias - podem ser exteriorizados e, assim, a sociedade vai ganhando seus 

inúmeros contornos. 

A partir do primeiro momento no qual o anfitrião recebe o hóspede, os códigos 

da hospitalidade começam a ser percebidos e recebidos (ou não) por ambos, de 

forma particular e única. E cada código é percebido através da comunicação e de 

toda a história de vida, percepção de mundo e cultura de cada participante. 

O domínio ou a falta de conhecimento sobre determinada língua pode 

constituir-se, portanto, como a chave ou a barreira (mesmo que temporária) para a 

aproximação entre dois indivíduos. Na realidade, o bom manejo de uma língua além 

da materna (no Brasil, além do português), pode permitir a interação da pessoa que 

o possui não somente com os indivíduos com os quais ela se torna capaz de se 

comunicar, mas com um mundo - repleto de realidades e subjetividades - até então 

desconhecido. O contato com línguas estrangeiras acaba por suscitar tráfegos 

culturais e inversões inéditas de identidade entre o autóctone e o estrangeiro 

(MANZI; TOUDOIRE-SURLAPIERRE, 2011).  A língua abre ainda o caminho para 

propagação e compreensão de discursos e ajuda, inclusive, na criação de laços. 

Sendo assim, pode ser vista como essencial para o fenômeno da hospitalidade.   

Para o aprendizado de uma língua é necessário empenho, de tempo e 

recursos financeiros. Abre-se mão de algo pessoal para ganhar-se a possibilidade da 

compreensão, constituindo-se como um investimento caracterizado pela 

intangibilidade. A língua estrangeira pode funcionar como aquele elemento que 

facilita ou permite o processo de construção de relações profundas e de 

fortalecimento da tríade dar-receber-retribuir. Bertrandias (2011) compara a 

linguagem do fantasma com a do estrangeiro, afirmando que é difícil a sua 

compreensão, já que seu sistema é outro. Entretanto, se uma pessoa, que pode ser 

o anfitrião ou hóspede, já tiver a predisposição para a compreensão do “outro”, 
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significa que maior é a possibilidade de por em marcha o sistema da dádiva – e da 

hospitalidade.  

A língua, enquanto sistema de comunicação, é um “produto social” com 

características comuns à sociedade que a produz, sendo assim, ela contém em si 

todas as características desta sociedade (MELO, 2000).  

Então, pode-se dizer que a adoção de uma língua para a promoção da 

interação ultrapassa o singular em direção ao plural, isto é, engloba proporções 

como a aproximação e integração de nações, que se dá através do entendimento de 

indivíduos que carregam - e são constituídos por - uma entidade de grande peso.  A 

língua é, portanto, um instrumento de hospitalidade e de promoção, com o poder de 

fortalecer as relações em diferentes níveis, sendo o verdadeiro símbolo da vida de 

grupos (GOTMAN, 2011). 

 

1.3  A LÍNGUA ESPANHOLA, A HOSPITALIDADE E A HOSTILIDADE 

 
 

A comunicação linguística, como visto anteriormente, nasce a partir de 

interesses sociais, como a necessidade de interação entre os indivíduos que não 

possuem o mesmo repertório linguístico (ALARCÓN, 2002). Ela pode constituir-se 

em elemento que favorece o acolhimento, a troca de informações, sentimentos e 

bens entre pessoas até então estranhas entre elas, criando, assim, o espaço para a 

hospitalidade. 

Este trabalho também se dedica à análise da interação linguística oral em 

diferentes idiomas, no contexto das viagens e no âmbito da hospitalidade comercial. 

Como objeto de estudo, tem a relação entre hóspedes estrangeiros e colaboradores 

de meios de hospedagem de luxo do Rio de Janeiro. 

Mais especificamente, também se dedica à compreensão do contexto da 

comunicação verbal entre colaboradores cariocas (concierges) e hóspedes (sul-

americanos) de meios de hospedagem de luxo, desde a vertente da hospitalidade. 

Parte do pressuposto de que essa interação pode contribuir para a construção de 

uma relação mais profunda entre indivíduos e, por extensão, colaborar para o 

fortalecimento dos laços de integração sul-americana. 

Estranhos um ao outro e diferentes entre si, hóspedes e colaboradores de 

meios de hospedagem precisam, a fim de que se concretize a experiência da 
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hospedagem, conectar-se. Em algum nível. Se esta conexão se dá de forma 

positiva, abre-se a possibilidade de construção de uma relação na qual está 

presente a cordialidade, isto é, hóspedes e colaboradores conectam-se e interagem 

de maneira salutar. 

 A comunicação linguística oral entre hóspedes e colaboradores deverá 

também ser satisfatória no sentido de atender minimamente e de forma eficiente às 

necessidades do hóspede. Se tais necessidades não forem atendidas, há a 

possibilidade de ocorrer o efeito oposto, quer dizer, estabelecer-se uma relação de 

hostilidade entre os envolvidos. 

 De forma geral, é importante que o colaborador procure compreender o outro 

(hóspede) através do domínio da língua, já que, em um primeiro momento, a relação 

entre ambos é estritamente comercial. O hóspede está pagando por um bom 

serviço, supostamente. Com o tempo e com a aproximação desses dois indivíduos, 

outras relações – de hospitalidade ou não – vão sendo desenhadas. 

Na academia, há discussões em relação à natureza da hospitalidade no 

contexto comercial. Para alguns pesquisadores, é inaceitável a ideia de conceber a 

existência da hospitalidade genuína em situações que envolvem trocas financeiras. 

No entanto, a hospitalidade sempre traz consigo algum interesse consciente ou 

inconsciente, pois ela envolve duas pessoas e tudo o que há de subjetivo dentro 

delas. A maior questão é saber transcender a questão comercial e buscar, em sua 

essência, a hospitalidade, nos termos de uma abertura democrática e radical ao 

outro (DUFOURMANTELLE; DERRIDA, 2003 apud SILVEIRA, 2005). Segundo 

Pimenta (2005, p. 154): 

 
 
Acaba sendo esse o grande desafio dos profissionais que trabalham com 
hospitalidade: achar o ponto ideal em que, não negando a condição que lhe 
é inerente, vender um serviço de hospedagem – para o qual o 
conhecimento e a técnica contribuem -, fazê-lo com verdadeiro sentido de 
humanidade.  
 
 

 Telfer (2004) lembra que muitas vezes os hospedeiros comerciais podem 

possuir a virtude da “hospitabilidade”. A autora ainda complementa:  

 
 
Concluo que, se um hospedeiro comercial atende bem aos seus hóspedes, 
com um interesse autêntico por sua felicidade, cobrando um preço razoável 
não extorsivo por aquilo que oferece, suas atividades poderão ser 
chamadas de hospitaleiras. Deve-se reconhecer que os hóspedes estão 
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pagando por aquilo que obtêm; mas, se for lembrado que pode haver 
motivos recíprocos em relação à hospitalidade, esse tipo de comportamento 
hospitaleiro poderá ser visto como extensão dessa ideia. Esse tipo de 
hospedeiro presta um serviço generoso, não mínimo, porque deseja 
agradar aos hóspedes; os hóspedes pagam, não em hospitalidade, mas 
através de uma soma de dinheiro, considerada equivalente a um bom 
negócio, e base para relações amigáveis entre o hospedeiro e o hóspede. 
Dizer que não de pode considerar que um hospedeiro comercial se 
comporta com hospitalidade só pelo fato de ele ser pago por seu trabalho é 
o mesmo que dizer que não se pode considerar que um médico se 
comporta com compaixão porque ele é pago pelo serviço que presta. 
(…) Além disso, como equivaler de forma exata o serviço hospitaleiro com 
determinada quantia a ser paga? Muitas vezes o hospedeiro comercial trata 
os hóspedes com muita atenção, porém recebem o mesmo que receberiam 
se fizessem um serviço mais artificial (TELFER, 2004, p. 63). 
 
 

Atualmente, no Rio de Janeiro, quase a totalidade dos colaboradores dos 

meios de hospedagem de luxo adota a língua inglesa como segunda língua, atrás 

apenas do português, utilizando-a para a comunicação com viajantes de todas as 

nacionalidades, já que o domínio da língua inglesa é considerado essencial, se não 

obrigatório (LABORATÓRIO DE ESTUDOS URBANOS DA UNICAMP, 2013), em 

espaços como hotéis, especialmente nos mais luxuosos. 

Para Boff (2006, p. 29): 

 
 
Haverá sempre uma língua geral, através da qual as pessoas podem 
encurtar caminhos e realizar o conhecimento participante, mesmo perdendo 
singularidades só possíveis de ser expressas na própria língua materna. 
Entretanto, a língua de cada povo é insubstituível e representa uma de suas 
maiores riquezas. 
 
 

No mundo contemporâneo, este idioma é de fato o inglês, cuja raiz linguística 

é o anglo-saxão. Este idioma é falado por mais de 370 milhões de pessoas como 

primeira língua em países como os Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, 

Austrália, África do Sul, além de ser falado em países onde a língua é adotada 

inclusive como política de Estado, sendo ensinada desde a escola fundamental. 

Segundo o especialista David Crystal, a quantidade de falantes não nativos da 

língua já ultrapassa a de nativos (LABORATÓRIO DE ESTUDOS URBANOS DA 

UNICAMP, 2013).  

Outros idiomas relevantes em termos mundiais, levando em conta o número 

de falantes (como língua materna e segunda língua), produto interno bruto (PIB) dos 

países etc., são o alemão, o árabe, o francês, o mandarim, o russo, entre outros.  
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No contexto da América do Sul (Figura 4), o espanhol é a língua dominante 

(Figura 5), havendo apenas quatro países com outro idioma oficial: o Brasil 

(português), a Guiana Francesa (francês), o Suriname (holandês) e a Guiana 

(inglês) 3.  

 
 

                      
 

Figura 4 – América do Sul                                Figura 5 – América do Sul e os idiomas mais falados                   
Fonte: Brasil Escola (2013)                               Fonte: Blog da Sã (2013) 

 
 

A língua espanhola e a portuguesa são derivadas do latim e, por esse motivo, 

compartilham muitas semelhanças em seus vocabulários. Apesar disso, faz-se 

necessário lembrar que a língua portuguesa e a espanhola apresentam palavras 

caracterizadas como ‘falsas amigas’, isso é, palavras parecidas que possuem 

significados distintos. 

Mesmo que a língua espanhola não seja falada com fluência por um 

brasileiro, será possível para ele manter um diálogo com um hispanohablante. No 

entanto, esse saber limitado da língua espanhola poderá comprometer o 

estabelecimento de um relacionamento mais abrangente e profundo entre um 

brasileiro e um hispanohablante, além da excelência do atendimento ao viajante 

estrangeiro, ou até as relações de hospitalidade. 

 Em contrapartida, dificilmente as diferenças linguísticas serão motivo de 

hostilidade, já que há condições para que a comunicação entre ambos se dê em 

                                            
3
O Paraguai possui o guarani e o espanhol como línguas oficiais. 
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bom termo. Nesse caso, a outra face da hospitalidade poderia ser não a hostilidade, 

apenas a ausência da própria hospitalidade. 

 O brasileiro, muitas vezes, é conhecido por sua simpatia e capacidade de ficar 

em um ponto intermediário entre o ‘sim’ e o ‘não’, entre o ‘pode’ e o ‘não pode’ (DA 

MATTA, 1986), entre o ‘fluente’ e o ‘não fluente’. Tais dicotomias e singularidades da 

chamada identidade brasileira (DA MATTA, 1986) são expressas no dia-a-dia.  

Neste contexto, como saída para a superação da barreira linguística, surge o 

‘portunhol’, mistura da língua portuguesa com a espanhola, como forma de encontrar 

o ponto ideal do “saber se comunicar”. 

O ‘portunhol’ é usado em situações cotidianas, mas também adotado em 

ambiente profissional, muitas vezes. Na hospitalidade comercial, isso não é 

diferente. Em grande parte dos casos, é percebido pelos hóspedes como uma forma 

de comunicação aceitável, já que estes o acabam considerando como extensão da 

personalidade do brasileiro. 

 Porém, até que ponto um hóspede que paga os valores elevados cobrados 

pela hotelaria carioca gosta de ser servido pelo ‘portunhol’? Como criar uma relação 

profunda, genuína de hospitalidade, se o ato de comunicar-se é falho? Nesse 

cenário, a fluência da língua espanhola pode ser considerada como um diferencial 

para o aprofundamento da relação entre o anfitrião e o hóspede, ou para a garantia 

de bom acolhimento.  

 Embora o número de turistas estrangeiros no Brasil esteja apresentando 

relativo crescimento nesses últimos anos, de acordo com o atual ministro do turismo, 

Gastão Vieira, esses números ainda são muito baixos se for pensado o grande 

potencial do Brasil para tornar-se um grande destino receptor. De acordo com o 

ministro, a estratégia para aumentar o turismo internacional passa pela melhora da 

competitividade dos destinos, o aumento e a qualificação da oferta (ASCOM/MTUR, 

2013). E o aprendizado de outros idiomas estrangeiros, entre os quais da língua 

espanhola, seguramente, está inserido nessa última ação. Segundo Wada (2003, p. 

70): 

 
 
Muito se busca na esfera da oferta de serviços, mas quase nada se sabe da 
demanda; muito menos se conhece da mão-de-obra para a hospitalidade 
comercial – suas debilidades e fortalezas, como transformar certas ameaças 
em oportunidades. 
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Sob essa ótica, Dencker (2003, p. 104) corrobora ao dizer que: 

 
 
Um dos paradoxos que se colocam para a hospitalidade, no mundo 
globalizado, é a questão da padronização internacional dos serviços, dentro 
de uma ótica da racionalidade, contraposta à busca de produtos 
diferenciados por parte da demanda. 
 
 

 Adotar apenas a língua inglesa para se comunicar com viajantes oriundos de 

países que possuem o espanhol como língua materna ou negligenciar seu efetivo 

aprendizado, adotando o ‘portunhol’, é ir contra a tendência atual do fortalecimento 

regional. É comprometer a comunhão entre países que são – ou deveriam ser – 

culturalmente integrados, em alguma medida4. Ter condições de trocar 

conhecimento a respeito de costumes e tradições locais é essencial para construção 

de laços entre indivíduos.  

O Brasil - e o Rio de Janeiro - estão inseridos no calendário dos grandes 

eventos internacionais. De acordo com o Ministério do Turismo, a Copa vai expor o 

país em todo o mundo de forma incisiva nos próximos anos e é interesse de todos 

aproveitar esta divulgação de forma positiva. Além disso, sabe-se que existem 

fatores críticos do sucesso na prestação de serviços, entre os quais a qualidade dos 

equipamentos turísticos e o nível de qualificação daqueles que vão lidar diretamente 

com os viajantes. Segundo o Ministério do Turismo, atualmente, há carência de mão 

de obra especializada e necessidade de qualificação: 

 
 
A imagem já consagrada do brasileiro como povo hospitaleiro e simpático 
não deve ser motivo para a negligência da qualificação e aperfeiçoamento 
dos serviços, pelo contrário, deve ser um objetivo compartilhado por todos: 
a busca permanente pela excelência em serviços. É este o maior gargalo da 
operação turística no Brasil hoje e, consequentemente, o maior desafio para 
a Copa do Mundo de 2014 (BRASIL, 2013, [S.P.]). 
 
 

Há ainda corroborado o fato de que a hotelaria em geral não tem conseguido 

suprir a carência de profissionais habilitados em outros idiomas.  A qualificação dos 

serviços deve acontecer a partir da compreensão das especificidades do setor 

turístico, das características regionais e da formação de profissionais voltada para 

atender a essas especificidades e características (SILVEIRA, 2005). 

                                            
4
 Ainda que haja diferenças culturais, principalmente pelo fato de o Brasil ter sido uma colônia portuguesa, 

diferentemente dos outros países ao seu redor.  
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 Em suma, pode-se dizer que além de ser uma questão econômica, o uso da 

língua espanhola é também essencial para a promoção das relações de 

hospitalidade, para o fortalecimento da interação entre indivíduos e, para a 

integração – e afirmação - do Brasil com a (ou como integrante da) América do Sul. 

 No próximo capítulo, será discutida a forma de inserção contemporânea do 

Brasil no contexto da América do Sul e as perspectivas para o turismo neste 

território, em especial no que diz respeito ao fluxo de viajantes falantes da língua 

espanhola para a cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BRASIL E AMÉRICA DO SUL: PERSPECTIVAS PARA O TURISMO 

REGIONAL  
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Os séculos XX e XXI, os quais carregam consigo a globalização, estão sendo 

marcados por diferentes processos de ordem política que alteram, inclusive, a 

organização interna dos países e a maneira como se relacionam. Atos de 

protecionismo e xenofobia ocorrem paralelamente a movimentos em prol da 

regionalização e, da união de povos, contraditoriamente. 

A formação de blocos de influência é um exemplo desses processos 

contemporâneos. O estabelecimento de um mercado comum tende a facilitar a livre 

circulação de bens, serviços, pessoas, capitais e a promoção do desenvolvimento 

científico-tecnológico que dá suporte às economias (ABREU, 2006). É um forte 

instrumento de integração – de diferentes naturezas – dos países que o compõem. 

Segundo a Carta de Montevidéu (2005), em “Declaração de Princípios do 

MERCOSUL Social”: 

 
 
Em um mundo globalizado e altamente competitivo, de crescente 
interdependência, interconexão e inter-relação dos Estados e dos povos, os 
processos de integração configuram-se como ótimas estratégias em torno 
das quais os Estados se associam para dar respostas sustentáveis a 
problemas comuns e globais. 
 
 

A América do Sul, para acompanhar essa tendência mundial, também está 

adotando políticas para a maior integração de seus países. E o Brasil, país 

integrante desse continente, vem participando ativamente desse processo.  

São muitas as variáveis que compõem a identidade5 dos brasileiros, no 

entanto a diplomacia brasileira vem, recentemente, dando grande ênfase ao caráter 

sul-americano do país (SANTOS, 2005). Trata-se de um salto para que seja driblada 

a discriminação - ainda existente - em relação aos países vizinhos e trabalhada no 

imaginário dos cidadãos a consciência de que esses fazem parte, efetivamente, da 

América do Sul. Nesse sentido, Dorella (2010, p. 3) assinala que: 

 
 
O conhecimento mais profundo e menos estereotipado sobre o assunto está 
sendo feito nos últimos anos. As primeiras conclusões, nessa direção, 
constataram que há no pensamento brasileiro sobre a América Hispânica 

                                            
5
 Identidade descreve o conjunto de características comuns, porém típicas, que se inscrevem no 

inconsciente coletivo; têm uma existência íntima, mas também pública. Essa identidade que se 
expressa no conjunto de características faz com que se defina e situe a uma pessoa como oriunda de 
um certo lugar, ou seja, de uma cultura (CABRAL, 1995, p. 33). 
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significativas imagens e representações de discriminação. Essa “outra” 
América é vista como um lugar menos desenvolvido e mais caótico que o 
Brasil. Salvo exceções como a Argentina e o Chile, os outros países não 
teriam muito a acrescentar aos brasileiros. 
 
 

Embora os países da América do Sul possuam muitas diferenças em variados 

sentidos, ainda há muitos aspectos históricos e culturais em comum compartilhados 

por eles.  Cabral (1995, p. 142) afirma que: “Nossos povos têm identidade. 

Identidade que não respeita os limites geográficos. (...) A identidade existe. E existe 

por baixo e antes das fronteiras”.  

Atualmente, na América do Sul, os maiores exemplos deste processo de 

aproximação entre os países, que englobam os temas educação e cultura, é a 

ampliação da abrangência do bloco denominado Mercado Comum do Sul, o 

MERCOSUL, e a criação da União das Nações Sul-Americanas, a UNASUL6.  

De acordo com o artigo de Pereira (2012, [S.P]): 

 
 
O MERCOSUL é um projeto de inserção internacional plena (econômico-
social-político), a expressão de uma forma própria e institucionalizada de 
integração entre os povos de seus Estados Partes, voltada a garantir o 
desenvolvimento econômico e social (não apenas o livre comércio) em 
democracia. O MERCOSUL é, também, vetor de inserção independente no 
sistema internacional. 
 
 

O MERCOSUL, surgido através do Tratado de Assunção, assinado em 26 de 

março de 1991, inicialmente era composto pela Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai. Atualmente, a Venezuela também está integrada a este bloco7. Já como 

países associados, encontram-se a Bolívia, o Chile, o Equador, o Peru e a Colômbia. 

Todos esses países, exceto o Brasil, são falantes da língua espanhola.  

Esse bloco permite, entre outras coisas, que os viajantes oriundos desses 

países se desloquem entre eles portando apenas a cédula de identidade, 

descartando, assim, a necessidade de passaportes ou vistos de entrada (para o 

período de permanência de até 90 dias) em qualquer dos países do bloco. Tal 

medida vem estreitando a relação dos brasileiros com outros cidadãos provenientes 

da América do Sul, já que novos fluxos turísticos estão sendo criados e 

incrementados - caracterizando-se como uma oportunidade para a aproximação do 

                                            
6
 Houve iniciativas históricas em momentos anteriores para a construção de uma identidade 

latinoamericana, no entanto, esta investigação concentra-se no MERCOSUL e UNASUL. 
7
 O Paraguai encontra-se suspenso temporariamente, pois, em junho de 2012, o ex-presidente, 

Fernando Lugo, sofreu um impeachment. 
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Brasil com esses países, caso os viajantes em questão sejam verdadeiramente bem 

recebidos.  

O MERCOSUL é a oportunidade de alterar um paradigma construído ao longo 

da história: o de que o Brasil encontra-se de costas para a América do Sul. Essa 

concepção teve suas raízes fincadas há muito tempo: Karl Friedrich Philipp von 

Martius, vencedor do concurso "Como se deve escrever a História do Brasil", 

promovido pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (I.H.G.B.), criado em 1838, 

e Adolfo Varnhagen, Visconde de Porto Seguro e sócio emérito do I.H.G.B., 

defendiam a monarquia que se opunha às ‘repúblicas caóticas’ da parte espanhola 

(PRADO, 2001, p. 3): 

 
 
Dessa maneira, estava clara a diferença que se devia estabelecer entre 
"nós" e "eles", entre o Brasil e os demais países da América do Sul, onde 
campeavam a desordem, a desunião e a fragmentação, todas alimentadas 
pelas ideias republicanas. O Brasil, em oposição, era forte, unido e, 
portanto, poderoso. 
 
 

 Ao longo da história essa assertiva continuou ecoando, de forma geral, no 

imaginário das nações brasileira e sul-americanas, já que, entre outros 

acontecimentos, muitas vezes o Brasil voltou a maior parte da sua atenção para 

estreitar a sua relação com nações europeias e com os Estados Unidos da América 

(EUA). Dorella (2010, p. 6) afirma que ”[...] os intelectuais brasileiros insistiam na 

Europa e nos EUA como modelos preferenciais”. 

 Pode-se dizer que a relação entre Brasil e Estados Unidos sofreu um grande 

desgaste quando, após a Segunda Guerra Mundial, esse último não reconheceu os 

esforços do Brasil como seu aliado. Acredita-se que a frustração das expectativas de 

ajuda estadunidense aproximou o Brasil dos demais países latino-americanos 

(SANTOS, 2005). A partir daí, 

 
 
Os conceitos de países menos desenvolvidos, economias subdesenvolvidas 
começaram a ganhar curso na retórica diplomática brasileira, bem como a 
noção de que o Brasil era parte integrante da América Latina – rompendo 
com um discurso que vinha do Império, dos vizinhos hispânicos como o 
“outro” que ajudava a definir a identidade brasileira (SANTOS, 2005, p. 12). 
 

 
 Por seu turno, a UNASUL surgiu como impulso à integração regional em 

matéria de energia, educação, saúde, ambiente, infraestrutura, segurança e 
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democracia (UNASUR, 2008). O tratado constitutivo da organização foi aprovado 

durante a Reunião Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo, realizada em 

Brasília, em 23 de maio de 2008 (BRASIL, 2013).  

A UNASUL tem como Estados participantes, além do Brasil, a Argentina, a 

Bolívia, a Colômbia, o Chile, o Equador, a Guiana, o Paraguai, o Peru, o Suriname, o 

Uruguai e a Venezuela. Além disso, México e Panamá são países observadores. A 

UNASUL busca a integração regional através da elaboração de projetos que 

procuram beneficiar as áreas citadas anteriormente, consideradas essenciais para o 

desenvolvimento da América do Sul. 

Embora seja notável o esforço político das diplomacias dos países em 

questão, a falta de proximidade dos povos brasileiros com seus vizinhos ainda é 

uma realidade. Um longo caminho ainda precisa ser percorrido para a integração.  

Essa incompreensão, muitas vezes observada através de atos e discursos, 

pode gerar a hostilidade, já que os estereótipos ou a indiferença constituem-se como 

barreiras para a aproximação de indivíduos. 

Entre os inúmeros esforços de integração entre os países que compõem o 

UNASUL, estão as medidas educacionais que visam ampliar e qualificar o uso dos 

idiomas espanhol e português na América do Sul. 

 

2.1  MEDIDAS EDUCACIONAIS: ESPANHOL E PORTUGUÊS NA AMÉRICA DO 

SUL 

 
 

A difusão dos idiomas espanhol e português pela América do Sul é de 

fundamental importância para o atual processo de integração regional. Neste 

sentido, a língua abre o caminho para a compreensão do ‘outro’. Ela é uma 

ferramenta para aproximação com o desconhecido. 

O professor da Universidade Federal de São Paulo, José Lindomar Coelho 

Albuquerque, doutor em Sociologia, concorda que a integração passa pela língua, 

que engloba um conjunto de fatores importantes para o maior conhecimento dos 

povos vizinhos (WALTER; PARO, 2009).  

Medrado (2009, p. 8), afirma que: 
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A língua, de modo geral, é um fenômeno em essência político. Toda língua 
tem um papel político. Língua e política exercem um papel conjunto e 
ordenam a comunicação social. Qualquer política deve buscar o bem estar 
das pessoas que compõem o grupo social, este bem-estar inclui 
necessariamente uma identidade cultural harmônica, que por sua vez, tem 
um forte conteúdo linguístico. 
 
 

Obedecendo a este movimento de produção de uma identidade social e 

cultural harmônica, no ano de 2005, com a Lei nº 11.161, o ensino do espanhol no 

Brasil passou a figurar como disciplina obrigatória nas escolas, embora a matrícula 

seja facultativa para o estudante (MEDRADO, 2011). As escolas tiveram cinco anos 

para implantar as medidas cabíveis para oferecer as aulas de espanhol.  

O Uruguai foi o primeiro país a adotar/implantar escolas bilíngues (espanhol-

português) na fronteira com o Brasil, em 2003. Já a partir de 2010, o governo 

uruguaio aprovou ainda o ensino da língua portuguesa nos Centros de Línguas – 

que possuem cursos gratuitos – e nas escolas públicas. 

 A Argentina, por sua vez aprovou no ano de 2005 o Projeto Escola 

Intercultural Bilíngue de Fronteira que, assim como o Uruguai, prevê o ensino 

bilíngue espanhol-português nas escolas fronteiriças com o Brasil. Além disso, 

segundo o Encarte Camões (2013), o Congresso argentino aprovou uma Lei, em 

2008, que instaura a obrigatoriedade da língua portuguesa no ensino primário e 

médio, como oferta opcional para os alunos.  

Também na Venezuela, a língua portuguesa já virou opção no ensino oficial. 

Ainda no Encarte Camões (2013), Irma González afirma que a criação do 

MERCOSUL levou a um crescimento exponencial do ensino da língua portuguesa 

na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. 

Seguindo essa direção, pode-se dizer que a adoção de gestos hospitaleiros, 

como a utilização da língua espanhola, além de somente o inglês, por determinadas 

empresas brasileiras que lidam com os viajantes sul-americanos pode ser uma 

importante ferramenta de integração e de acolhimento, carregada de simbolismos. 

Se o Brasil faz parte da América do Sul e se verifica um grande esforço político para 

a aproximação dos seus países, a utilização do espanhol, para além do inglês, pode 

ser caracterizada como um ‘sim’ a esse compromisso. 

Conforme apresentado anteriormente, o MERCOSUL engloba ações que não 

ficam restritas ao desenvolvimento econômico dos seus membros. Existe um espaço 

de coordenação das políticas educacionais: o Setor Educacional do MERCOSUL 
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(SEM). Esse setor busca a integração e o desenvolvimento da educação em toda a 

região do MERCOSUL e países associados (MERCOSUL Educacional, 2013). 

O SEM possui diferentes instâncias (Figura ¨6). O apelo para a integração dos 

países do MERCOSUL pela perspectiva da educação é grande. Busca-se facilitar o 

intercâmbio entre os estudantes, qualificar docentes, facilitar o reconhecimento de 

diplomas de nível superior e difundir o espanhol e o português entre esses países, 

entre outros (em relação a esse último caso, vide a existência do Comitê Assessor 

de Políticas Linguísticas “CAPL”). 

 
 

 

 
Figura 6: Instâncias do setor educacional do MERCOSUL 
Fonte: Mercosul Educacional (2013) 
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Para os próximos anos, foi lançado o Plano de Ação do Setor Educacional do 

MERCOSUL 2011-2015. Sua missão é: 

 
 
Formar um espaço educacional comum, por meio da coordenação de 
políticas que articulem a educação com o processo de integração do 
MERCOSUL, estimulando a mobilidade, o intercâmbio e a formação de uma 
identidade e cidadania regional, com o objetivo de alcançar uma educação 
de qualidade para todos, com atenção especial aos setores mais 
vulneráveis, em um processo de desenvolvimento com justiça social e 
respeito à diversidade cultural dos povos da região (PLANO DE AÇÃO DO 
SETOR EDUCACIONAL DO MERCOSUL 2011-2015, 2011, p. 10). 
 
 

Esse plano possui cinco alinhamentos estratégicos (Figura 7): 

 
 

1) Contribuir para a integração regional acordando e executando políticas  

educacionais que promovam uma cidadania regional, uma cultura de paz  

e o respeito à democracia, aos direitos humanos e ao meio ambiente. 

2) Promover a educação de qualidade para todos como fator de inclusão  

social, de desenvolvimento humano e produtivo. 

3) Promover a cooperação solidária e o intercâmbio, para a melhoria dos  

sistemas educacionais. 

4) Promover e fortalecer os programas de mobilidade de estudantes,  

estagiários, docentes, pesquisadores, gestores, diretores e profissionais. 

5)  Acordar políticas que articulem a educação como um processo de  

integração do MERCOSUL. 

 
Figura 7: Alinhamentos estratégicos – SEM 
Fonte: Adaptado do Plano de Ação do Setor Educacional do MERCOSUL 2011 – 2015 (2011) 

 
 
Mais uma vez, pode-se constatar o grande esforço para a difusão das línguas 

espanhola e portuguesa na América do Sul, na atualidade. No documento que trata 

do Plano, disponível na página da internet do SEM, o primeiro alinhamento engloba 

a promoção e difusão dos idiomas oficiais do MERCOSUL, além da atenção 

especial para a formação de professores de espanhol e português. 

Em relação à UNASUL, nota-se a existência de um conselho dedicado 

exclusivamente à educação e outro à cultura.  
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Em termos acadêmicos é sabido que as línguas espanhola e portuguesa não 

são tão respeitadas quanto o inglês em relação à comunidade científica. Isso ocorre, 

inclusive, por conta da falta de apoio e investimentos na área da pesquisa científica 

(ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS IBERO-AMERICANOS PARA A EDUCAÇÃO, A 

CIÊNCIA E A CULTURA, 2008). Como solução, afirma-se que: 

 
 
 É preciso também favorecer o intercâmbio de conhecimentos e 
experiências entre grupos de pesquisa ibero-americanos. A criação e o 
incentivo de um espaço iberoamericano de conhecimentos e de pesquisa 
que favoreça o intercâmbio e a mobilidade dos pesquisadores será, sem 
dúvida, um incentivo decisivo e contribuirá enormemente à presença do 
espanhol e do português na atividade científica (ORGANIZAÇÃO DOS 
ESTADOS IBERO-AMERICANOS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A 
CULTURA, 2008, p. 73). 
 
 

 É notável a preocupação com a questão da integração da América do Sul 

pelo viés educacional, o que abrange a difusão da língua espanhola e portuguesa. 

São vários os exemplos de projetos que buscam contextualizar esse tema, cada um 

com suas particularidades e complexidades.  

 

2.2  FLUXO DE VIAJANTES SUL-AMERICANOS PELO BRASIL E RIO DE 

JANEIRO 

 
 
Segundo o Ministério do Turismo, no que se refere ao fluxo de viajantes de 

língua espanhola para o Brasil (Figura 8), tem-se que, em 2011, a porcentagem dos 

sul-americanos foi de, aproximadamente, 2.628.957, ou 48% do total (5.433.354). 

Ainda de acordo com o Ministério do Turismo, as nacionalidades dos demais 

viajantes estavam distribuídas, aproximadamente, pelos continentes a seguir:  
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Figura 8: Continentes dos viajantes internacionais (2011) 
Fonte: (BRASIL, 2011) 

 
 
Em 2011, o Ministério do Turismo afirmou que o número de viajantes 

estrangeiros que entrou no Brasil pelo estado do Rio de Janeiro foi de 1.044.931, ou 

19,23% do total de turistas que o Brasil recebeu no ano (Figura 9). Nesse sentido, os 

números mais significativos foram da Europa, com 393.951 viajantes (37,7% dos 

1.044.931), seguida pela América do Sul, com 374.053 viajantes (35,8% dos 

1.044.931) e da América do Norte, com 195.467 viajantes (18,71% dos 1.044.93). 

 

 

 

 
Figura 9: Viajantes internacionais que chegaram pelo RJ (2011) 
Fonte: (BRASIL, 2012) 
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Os viajantes possuem uma ou mais motivações para escolher e se deslocar 

até um destino. Dentre estas motivações, estão os eventos, o lazer, os negócios, a 

saúde etc.  

Para o Ministério do Turismo (2011), o Rio de Janeiro está em primeiro lugar 

como destino de lazer do Brasil. O Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, a orla de 

Copacabana, entre outros, são imagens que, provavelmente, ocupam o imaginário 

do viajante quando esse escolhe deslocar-se a lazer ao Brasil.  

Se fosse pensado o lazer como motivação, seria possível dizer que a 

porcentagem de viajantes que viria ao Brasil, por nacionalidade, seria de: 27,8% dos 

alemães, 76,4% dos argentinos, 57,3% dos chilenos, 17,5 % dos estadunidenses, 

40,4% dos ingleses, 35% dos italianos, 44,8% dos paraguaios, 75,6% dos uruguaios 

etc (BRASIL, 2012).  

Dessa forma, o potencial de emissão de viajantes da América hispanoablante 

com a motivação lazer para o Rio de Janeiro é muito grande se comparado ao 

mesmo potencial de outros continentes/países.  

Em 2011 foi notado o aumento do número da oferta semanal de voos 

internacionais no Brasil. O aumento mais notável foi de 26,23%, correspondente a 

países da América do Sul, contra 20,83% correspondentes a outros países emissores 

(BRASIL, 2011). 

No ano de 2012, o Brasil recebeu 5.676.843 viajantes estrangeiros, número 

inédito até então. De acordo com o Ministério do Turismo (2012), os países da 

América do Sul – hispanohablantes – foram os seus principais emissores, 

respondendo por 2.822.519 pessoas, ou 49,72% do total (Figura 10). De acordo com 

o Ministério do Turismo, as nacionalidades dos demais viajantes estavam 

distribuídas, aproximadamente, pelos continentes a seguir:  
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Figura 10: Viajantes internacionais no Brasil (2012) 
Fonte: BRASIL (2012) 

 
 
 Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), 80% das viagens 

internacionais pelo mundo ocorrem no mesmo continente (BRASIL, 2011). No 

entanto, essa afirmação ainda não é realidade no Brasil, embora tenha havido um 

aumento desse fluxo de viajantes. Atualmente, vários esforços estão sendo 

realizados para a divulgação do Brasil pela América do Sul.  Flávio Dino, presidente 

da Embratur, afirma, em 2011, que:  

 
 
Os dados reforçam nossa estratégia de intensificar as ações nos países 
vizinhos, já que o turismo inter-regional pode ser o principal indutor de 
desenvolvimento da área. (...) Estamos intensificando nossas ações de 
promoção para que tenhamos o melhor verão dos últimos tempos. O 
continente sulamericano é peça fundamental para alcançarmos esse 
resultado (BRASIL, 2011). 
 
 

 Pode-se perceber que, de maneira geral, já houve aumento no número total 

desses viajantes. Alguns fluxos poderiam ter sido maiores, mas vale lembrar que os 

últimos anos foram marcados por crises mundiais, caracterizadas pela recessão em 

diversos países, inclusive em alguns localizados na América do Sul.  

Segundo o Ministério do Turismo (2013), entre os anos de 2011 e 2012, a 

Argentina e a Colômbia foram os países que mais aumentaram o fluxo de viajantes 

que se deslocaram até o Rio de Janeiro. A Argentina passou de 244.056, em 2011, 
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para 277.824 em 2012; já a Colômbia passou de 12.358, em 2011, para 20.142, em 

2012. 

Em 2011, o então Ministro do Turismo Gastão Vieira declarou que: 

 
 
Após amplo levantamento junto a 39 mil visitantes, detectou-se uma 
mudança recente no perfil do turista estrangeiro. O fluxo de europeus 
declinou, muito provavelmente em função da grave crise naquele 
continente, enquanto aumentou o ingresso de argentinos, chilenos, 
uruguaios e paraguaios. Considerando que a crise nos países 
desenvolvidos deve prolongar-se por alguns anos, a mudança não é 
circunstancial. [...] Diferentemente dos europeus, o público sul-americano 
entra majoritariamente no país por meio rodoviário e se concentra nas 
regiões Sul e Sudeste. Nosso olhar estratégico exige, por consequência, 
maior atenção com a promoção de novos roteiros para os nossos vizinhos - 
para aumentarem a estadia e o gasto médio no país, gerando oportunidades 
para diversos setores econômicos (BRASIL, 2011).  
 
 

O Rio de Janeiro vem destacando-se como sede de eventos de grande 

relevância no cenário internacional. Em 2011, essa cidade participou da Copa das 

Confederações, em 2012 organizou o Rio + 20 e em 2013 sediou a visita do papa ao 

Brasil, na Jornada Mundial da Juventude. Para os próximos anos, o Rio de Janeiro 

será uma das 12 cidades (Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, 

Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo) que 

sediará a vigésima Copa do Mundo FIFA de 2014 e, além disso, será palco dos 

Jogos Olímpicos de 2016.  

A Copa das Confederações trouxe muitas surpresas boas. O Ministério do 

Turismo divulgou em julho de 2013 um estudo realizado pela Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas (FIPE), sinalizando que os viajantes estrangeiros gastaram, 

em média, R$4.854 no período da viagem, que foi de, aproximadamente, 14,4 dias 

de duração. Esse valor foi muito acima daquele que é a média habitual de gastos 

dos viajantes internacionais no Brasil, equivalente a R$2.500.  Também foi sinalizado 

que de viajantes internacionais os mexicanos (30,9%) foram os mais presentes, 

seguidos pelos americanos (13,7%), uruguaios (9,2%), espanhóis (7,4%) e 

japoneses (7%). 

A Jornada Mundial da Juventude, evento católico de grande proporção, trouxe 

saldos positivos, com a aproximação entre países latino-americanos, a melhoria da 

imagem do Rio de Janeiro no exterior e com o incremento da economia. Em uma 

pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), foi constatado 
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que 95% dos viajantes que estiveram na cidade para a celebração desse evento 

deixaram o Brasil satisfeitos ou muito satisfeitos. A maior parte desses viajantes é 

proveniente de países hispanohablantes: Argentina (40%), Paraguai (9%), Chile 

(8%), Colômbia (7,6%), Peru (4%), México (3,6%), Bolívia (3,2%) etc. Segundo uma 

pesquisa realizada pela Universidade Federal Fluminense (UFF) em parceria com a 

Secretaria Estadual de Turismo, os turistas gastaram cerca de R$ 1,8 bilhão na 

cidade durante o evento (NETO; TARDÁGUILA, 2013, [S.P.]). 

Com relação à Copa do Mundo FIFA de 2014, o Ministério do Turismo estima 

que o Brasil irá receber cerca de 500 – 600 mil viajantes estrangeiros. Um estudo 

inédito organizado pela Embratur apontou que tais viajantes gastarão, diretamente, 

cerca de R$6,85 bilhões durante esse período. Muitos desses viajantes serão sul-

americanos.  

Considerando a prestação de serviços, é enfatizado no documento “Propostas 

Estratégicas de Organização Turística – Copa do Mundo 2014 – Brasil” que os dois 

principais pontos de carência em relação aos hotéis do Brasil são atendimento ao 

cliente e proficiência em idiomas. E o espanhol inclui-se dentro dessa afirmação. 

Ainda por conta de grandes eventos: 

 
A realização dos Jogos Olímpicos, antecedidos por uma Copa do Mundo de 
Futebol, além de um enorme legado de infraestrutura que tem impacto 
direto no turismo, significará pelo menos quatro anos de uma mega 
campanha publicitária, que transformará a imagem do país. É uma grande 
oportunidade de promoção e vamos mostrar o mundo que, além de belas 
praias, diversidade cultural e natural, temos também infraestrutura para nos 
consolidarmos como um dos grandes destinos de eventos internacionais do 
mundo”, avalia Jeanine Pires, presidente da Embratur (BRASIL, 2009). 
 
 

 O evento que será sediado em agosto de 2016 constitui-se como uma 

oportunidade, nunca vista até então, para que o Rio de Janeiro e o Brasil 

consolidem-se como grandes destinos no cenário internacional. 

Novos fluxos de viajantes serão formados, principalmente por aqueles 

provenientes da América do Sul. Para que os Jogos Olímpicos de 2016 façam valer 

essa oportunidade, além da infraestrutura urbana adequada, aqueles que se 

relacionarão diretamente com os viajantes devem estar bem preparados, com 

capacidade de se comunicar em outras línguas e com verdadeiro espírito acolhedor. 

 Assim, a experiência do viajante pode ser memorável. Nesse sentindo, abrir-

se para a compreensão do ‘outro’ se torna fundamental. 
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3.  AS CHAVES PARA A HOSPITALIDADE 

 
 

  Este capítulo propõe algumas considerações a respeito do papel do concierge 

como colaborador dos hotéis de luxo e sua função na dinâmica do turismo da cidade 

do Rio de Janeiro, através da prestação de serviços de excelência no atendimento a 

estrangeiros. 

Entre esses estrangeiros, estão os falantes de espanhol, vindos da América 

do Sul, já que o fluxo desses viajantes ao Rio de Janeiro é bastante elevado, se 

comparado ao fluxo de viajantes de países provenientes de outros continentes. 

Como objeto de análise empírica, foi escolhida a associação Les Clefs d’Or 

Brésil, à qual estão afiliados alguns concierges dos hotéis de luxo do Rio de Janeiro. 

Para a melhor compreensão do concierge Les Clefs d’Or, aqui será visto 

como se desenrola a sua interação em diferentes eixos sociais. 

Neste capítulo também será orientada uma reflexão sobre como o concierge 

se enquadra no fenômeno da hospitalidade, na vertente comercial e, como ele e a 

associação Les Clefs d’Or estão posicionados como participantes – ou não – na 

integração sul-americana. 

A fim de obter informações de interesse para a realização desta investigação, 

em um primeiro momento, foi realizado um levantamento bibliográfico acerca das 

reflexões propostas acima, inclusive no que se refere às implicações que a 

associação Les Clefs D’or Brésil pode acarretar na atuação do concierge que a ela 

está afiliado.  

Uma consideração a ser feita é que há escassez de literatura dedicada à 

atuação do concierge dentro de hotéis de luxo. Isso se deve, principalmente, porque 

muitas vezes o concierge é mencionado de maneira simplista. Como o recepcionista 

atua como concierge em grande número de hotéis, ambos profissionais são 

descritos como a mesma pessoa, em variados textos e contextos.  

Dessa forma, no levantamento bibliográfico sobre o papel do concierge nos 

hotéis de luxo e da associação Les Clefs d’Or foram utilizados, principalmente, o 

artigo científico intitulado The golden keys” - being served: concierge services and 

customer satisfaction, de Flanegin, Milss e Rudd (2009), o livro denominado 

Marketing de Luxo, de Strehlau (2008), as páginas de internet das versões brasileira 

e argentina da associação, da União Internacional de Concierges e do Facebook. 
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Assim, em um primeiro momento, a pesquisa adotada para a realização desta 

investigação caracterizou-se como sendo de caráter exploratório. 

A pesquisa buscou a criação de um novo material de estudo que fomentasse 

a reflexão dos leitores quanto às questões aqui apresentadas. 

Em um segundo momento, foi realizado uma pesquisa de campo. De acordo 

com Marconi e Lakartos (2011), para além dos métodos tradicionais específicos das 

ciências sociais para as pesquisas científicas, existem os métodos quantitativos e 

qualitativos: 

 
 
O método qualitativo difere do quantitativo não só por não empregar 
instrumentos estatísticos, mas também pela forma de coleta e análise dos 
dados (MARCONI e LAKARTOS, 2011, p. 269) 
 
 

As autoras ainda completam: 
 
 
A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos 
mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. 
Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, 
tendências de comportamento etc. (MARCONI e LAKARTOS, 2011, p. 269). 
 
 

A pesquisa qualitativa foi aplicada no formato de entrevista com um associado 

da Les Clefs D’or Brésil e colaborador de um hotel de luxo do município do Rio de 

Janeiro.  

Segundo Marconi e Lakartos (2011, p. 280): 

 
 
A entrevista representa um dos instrumentos básicos para a coleta de 
dados. Trata-se de uma conversa oral entre duas pessoas, das quais uma 
delas é o entrevistador e outra o entrevistado. Todas elas têm um objetivo, 
ou seja, a obtenção de informações importantes e de compreender as 
perspectivas e experiências das pessoas entrevistadas. 
 
 

A entrevista em questão foi semiestruturada e focalizada. Antes da sua 

realização foi elaborado um roteiro que poderia ser modificado de acordo com a 

evolução da interação entre o entrevistador e o entrevistado. O seu conteúdo foi 

gravado a fim de ser analisado posteriormente. 

  A entrevista foi realizada no dia 31 de outubro de 2013 e o profissional 

entrevistado foi extremamente solícito para proporcionar diversas informações a 

despeito do que é ser concierge, da utilização das línguas estrangeiras por esses 
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profissionais, dos desafios cotidianos a serem superados, da associação Les Clefs 

D’or Brésil, entre outros assuntos. A entrevista teve duração de, aproximadamente, 

20 minutos.  

Muitas informações apresentadas aqui, as quais aparecem de forma livre e 

não pontual, foram fornecidas pela entrevista com esse colaborador. 

 

3.1 A HOTELARIA DE LUXO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 
  

De acordo com o primeiro capítulo desta investigação, Camargo (2003) 

classificou quatro espaços sociais nos quais o fenômeno da hospitalidade se 

desenrola: o doméstico, o público, o comercial e o virtual. 

Nesta pesquisa, são analisados os hotéis (de luxo), muito embora seja 

possível considerar albergues, hospitais, motéis, pousadas, spas etc. como os 

outros lugares da hospitalidade comercial. 

Os hotéis são meios de hospedagem que proveem, essencialmente, o 

acolhimento dos viajantes em troca de uma recompensa financeira diária.   

O que os hotéis oferecem aos hóspedes é a prestação de serviços dentro de 

uma estrutura física, em um espaço de tempo delimitado. Tais serviços podem ser 

de acomodação, alimentação, entretenimento e segurança, entre outros.  

Cada hotel vai determinar quais os serviços a serem oferecidos ao seu 

público consumidor. 

Para a percepção satisfatória quanto ao hotel, os hóspedes - ou viajantes - 

devem estar cientes dos preços, dos serviços e das normas do hotel antes de 

fecharem o contrato. Assim, a relação entre o hotel e o hóspede deve ser 

transparente. 

Todos os serviços propostos pelo hotel devem funcionar em harmonia. Este é 

um grande desafio a ser superado a cada dia, já que os serviços dependem do fator 

humano. Eles são produzidos e consumidos ao mesmo tempo. Portanto, as ações 

do departamento de recursos humanos, dos gestores e de cada colaborador são de 

destaque para o sucesso dos empreendimentos de hotelaria e restauração.  

Cada hotel, ou cada categoria de uma rede hoteleira, possui uma estrutura 

organizacional particular. Esta estrutura irá refletir o posicionamento que o hotel 

deseja obter frente ao mercado. Por conseguinte, o quadro de colaboradores, assim 



49 
 

 
 

como a presença ou a ausência de determinados cargos e funções, vai variar de 

hotel para hotel. 

Portanto, de acordo com Ingram e Medlik (2002 apud LIMA; GRANDE, 2009), 

um hotel é uma reunião de cinco fatores: a localização, as instalações, a imagem, o 

serviço e o preço.  

Uma tendência pós-moderna do mercado como um todo, inclusive no de 

serviços, é a segmentação. Ela consiste na adequação dos serviços para atender a 

determinado perfil de cliente. A categoria luxo, de bens ou serviços, pode ser 

considerada um segmento. 

Entre os anos 1950 e 1970, a alta-costura foi marcante na indústria do luxo, 

porém, durante os anos 1980, começou um novo enfoque em turismo e gastronomia 

(STREHLAU, 2008). 

O enfoque em turismo e gastronomia pode ser explicado, inclusive, pela 

busca exacerbada por experiências exclusivas. Para exemplificar, pode-se dizer que 

a experiência de saborear um prato preparado por um conceituado chef francês será 

única, pois um prato jamais sairá exatamente igual ao outro. Não haverá nada igual 

a essa experiência de consumo.  

Dessa forma, embora o conceito de luxo seja estável, os bens nos quais se 

manifesta são mutantes (STREHLAU, 2008). 

Assim, os hotéis de luxo são entendidos como um segmento dos meios de 

hospedagem, cujo público é o viajante com poder aquisitivo elevado. É aquele que 

está qualificado a pagar muito mais por serviços excepcionais. O viajante que quer 

manter um status elevado perante a sociedade. 

O consumo do luxo pode se dar no âmbito privado ou público, pode ser de 

uso íntimo ou não. O consumo de serviços nos hotéis de luxo é reflexo de uma 

ordem social e política (STREHLAU, 2008) porque este se dá no âmbito público. 

A hotelaria de luxo da cidade do Rio de Janeiro termina destacando que além 

de uma ótima estrutura física, algumas funções são fundamentais para garantir a 

sua qualidade e a diferenciação dos seus serviços prestados. Entre elas, está a 

função do concierge - este será abordado no item 3.2. 

Segundo o Guia Quatro Rodas (2007), cujo título é “Hospedagens de Sonho”, 

existem cinco categorias de hotéis. São elas: simples, médio conforto, confortável, 

muito confortável e luxo. 



50 
 

 
 

 De acordo com essa publicação são três os hotéis de luxo na cidade do Rio 

de Janeiro: o Copacabana Palace, o JW Marriot e o Sofitel. Contudo, pode-se dizer 

que, atualmente, os hotéis Fasano (inaugurado em 2007) e Santa Teresa 

(inaugurado em 2008) também fazem parte deste universo.   

 Todos os hotéis apontados como categoria luxo pelo Guia Quatro Rodas 

(2007), assim como o Fasano, dispõem de ao menos um concierge Les Clefs d’Or.  

 Nessa publicação do Guia Quatro Rodas (2007), é afirmado que o 

Copacabana Palace: 

 
 
Mais que um hotel chique, é um patrimônio da história carioca. Construído 
em 1923, quando o Rio vivia o esplendor de sua era como capital federal, 
nasceu para receber os ricos e poderosos da época. Hospedar-se aqui é 
especial por vários motivos. Quem fica nas suítes da cobertura tem uma 
piscina com vista panorâmica e um bar todo seu. Em 2007 inaugurou o 
SPA. E tem ainda restaurantes. O Pérgula é mais descontraído. No luxuoso 
Cipriani, considerado o melhor italiano da cidade pelo Guia Quatro Rodas, 
toda noite parece de Gala (GUIA QUATRO RODAS, 2007, p. 57) . 
 
 

 O Copacabana Palace (Figura 11) está localizado no bairro Copacabana 

(zona sul).  

 
 

 

 
Figura 11: Copacabana Palace 
Fonte: Página do Hotel Copacabana Palace (2013)  
 

 

 Já o JW Marriot (Figura 12): 

 
 
Tem os apartamentos mais modernos do Rio, com cafeteria e cofre para 
notebook. O lounge, com café da manhã e happy hour privativos, é 
exclusivo de quem se hospeda nos andares executivos. No lazer, boas 
salas de massagem e academias 24 horas, - nem precisava: a vista do mar 
é espetacular (GUIA QUATRO RODAS, 2007, p. 63). 
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 Esse hotel também está localizado na praia de Copacabana.  

 
 

 

 

Figura 12: JW Marriot 
Fonte: Página do Hotel JW Marriot (2013) 

 
 
 Em relação ao Sofitel (Figura 13), pode-se dizer que:  

 
 
É o melhor hotel do Rio, de acordo com a classificação do Guia Quatro 
Rodas. A começar pela localização: em trecho tranquilo da praia, em frente 
ao Forte de Copacabana e no meio do caminho para o Arpoador. A estrutura 
inclui sala para reuniões de conselho ou diretoria com serviço de mordomo. 
No andar executivo, café da manhã, check-in e check-out privativos. Para 
jantar,um restaurante francês estrelado: Le Pré Catelan. 
 

 

 Assim como o Copacabana Palace e o JW Marriot, ele está localizado em 

Copacabana. 
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Figura 13: Sofitel 
Fonte: Hôtelier News (2013) 

 
 

 O Fasano (Figura 14), no Rio de Janeiro, foi considerado o melhor hotel da 

América do Sul, em 2010, pela revista norte-americana Condé Nast Traveler.  Este 

hotel combina charme e sofisticação com design moderno e serviço eficiente 

(FASANO, 2013). 

 
 

 
 

Figura 14: Fasano 
Fonte: Venere.com (2013) 

 
 

 O Fasano está localizado no bairro de Ipanema, na zona sul da cidade do Rio 

de Janeiro. 
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 Como hotel de luxo, o Santa Teresa (Figura 15) também conta com uma 

decoração única, além de buscar a prestação de serviços de excelência aos 

viajantes. Erguido em uma histórica fazenda colonial, o boutique hotel foi restaurado 

com charme e sofisticação para ser a referência exclusiva do design tropical 

brasileiro no Rio de Janeiro (SANTA TERESA HOTEL, 2013). Entre outras 

facilidades, além do excelente SPA, no Santa Teresa encontra-se o famoso Bar dos 

Descasados, ideal para a realização de eventos sociais.  

 Esse hotel está localizado no histórico bairro de Santa Teresa.  

 
 

 
 

Figura 15: Santa Teresa 
Fonte: Página do Santa Teresa (2013). 

 
  
 Apesar de ser considerado um hotel de luxo, pôde ser constatado que a 

ausência de um concierge Les Clefs d’Or como colaborador no Santa Teresa 

caracteriza-se como uma perda em sua competitividade, pelos motivos que serão 

vistos mais adiante nesta investigação. 

Se for pensado o consumo de bens e serviços de luxo, tem-se que este vem 

expandindo-se no Brasil e na América Latina. Para ilustrar essa afirmação, de 

acordo com Strehlau (2008, p. 17): 

 
 

O banco de investimentos Merrill Lynch e a consultoria Capgemini 
analisaram o mercado brasileiro em 2005 e 2006. O estudo, “Relatório da 
Riqueza Global”, indicou que o número de milionários no Brasil cresceu 
10,1%, atingindo 120.400 pessoas. O aumento foi maior do que a média no 
mundo (8,3%) e colocou o país em 9º lugar de crescimento em número de 
milionários (considerados aqueles que possuem mais de US$ 1 milhão 
líquido para investir). Na América Latina, o número de milionários cresceu 
10,2%, ou seja, 400 mil pessoas. 
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 Ainda segundo a autora, o aumento da população milionária na América 

Latina é liderado, além do Brasil, por países que estão próximos deste: Argentina, 

Peru e Chile. 

  

3.2  O CONCIERGE 

 
  

Há dúvidas quanto à origem da palavra concierge: alguns teóricos defendem 

que ela possui sua raiz no latim – conserves – com o significado de ‘escravo 

camarada’ (MILLS; RUDD; FLANEGIN, 2009), outros que ela vem do francês e 

significa ‘guardião das chaves’ (LES CLEFS D’OR BRÉSIL, 2013) - remetendo aos 

senhores da Idade Média que possuíam amplo conhecimento a respeito dos 

castelos ou prisões no qual trabalhavam, guardando e cuidando, dessa forma, de 

tais espaços. 

 Muitas vezes, é notada a presença de equipes que se dedicam 

exclusivamente a conciergerie em hotéis de categoria luxo ou muito confortável. Em 

outros hotéis, geralmente, encontram-se colaboradores com a dupla função 

recepcionista/concierge.  

Entretanto, a atuação do concierge, nos dias de hoje, não se dá 

exclusivamente em hotéis, mas também em estabelecimentos como shoppings, 

companhias de transporte e grandes condomínios residenciais.  

 O concierge é o colaborador que se relaciona diretamente com os hóspedes, 

sendo o encarregado de atender aos seus variados desejos e necessidades. Ele é 

um bom ouvinte e conselheiro e, acima de tudo, um realizador de sonhos8.  

 Esse profissional é motivado pelo genuíno interesse em servir o ‘outro’ 

(UNION INTERNATIONALE DES CONCIERGES D´HÔTELS, 2013).  

O concierge possui desafios que vão desde os mais simples até os mais 

complexos. Isso se dá porque esse colaborador lida com a subjetividade do ser 

humano.  

                                            
8
 Um mordomo, assim como o concierge, também cuida dos pedidos, reservas e problemas dos 

hóspedes, mas também coordena todos os serviços que garantam a satisfação desse em um hotel 
(REVISTA HOTEL NEWS, 2009). Ele pode, por exemplo, promover surpresas para os hóspedes, 
colocando alguma comida ou objeto de interesse nas suas habitações, entre outros. 
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Esse profissional não julga os desejos incomuns das pessoas. Pelo contrário, 

ele os realiza com a mesma seriedade de outros mais usuais. Para ele, em teoria, a 

palavra “não” é desconhecida e o impossível é inexistente.  

Segundo o entrevistado, o concierge está sempre disposto a prestar um 

serviço de excelência, desde que este seja legal e moral. 

Nos hotéis, além dos hóspedes, o concierge provê assistência aos visitantes, 

às pessoas que estão hospedadas em outros estabelecimentos que não dispõem de 

concierge e aos clientes em potencial.  

Para satisfazer o seu público, o concierge indica o prestador de serviços mais 

adequado ao perfil deste, como restaurantes, atrativos turísticos, agências de 

viagens, clínicas médicas ou odontológicas, empresas de transportes, lojas de 

roupas, profissionais que prestam serviços específicos, entre outros. Ele é, portanto, 

o elo entre o cliente e o fornecedor.  

Para indicar o fornecedor ou o local mais adequado, o concierge deve ser 

provido de muita sensibilidade. Ele deve colocar-se no lugar do ‘outro’, impedindo 

que os seus gostos pessoais atrapalhem a sua decisão. 

Além de todas essas atribuições, o concierge é uma figura importante para a 

formação de uma imagem positiva do destino. Isso se dá porque ele deve mostrar 

ao viajante o que há de melhor na sua cidade, tornando a experiência deste 

memorável.  

Dessa forma, as cidades representam um significativo desafio para os 

concierges (MILLS; RUDD; FLANEGIN, 2009). Eles devem ‘dominá-las’ a fim de 

passar informações rápidas, precisas e seguras ao ’outro’.  

É necessário que o concierge esteja sempre atualizado. Quando o concierge 

não conhece alguma informação, ele deve saber quem a conheça. Ter uma rede de 

contatos consistente, confiável, é de extrema importância para ele. 

O profissional que escolhe a profissão concierge deve ser dotado de 

características especiais, tais como prudência, paciência, segurança, flexibilidade e 

persistência (UNION INTERNATIONALE DES CONCIERGES D´HÔTELS, 2013). 

Deve possuir virtudes características da pessoa hospitaleira. 

No entanto, para além dessas virtudes, o concierge deve ter uma formação 

profissional sólida, com cursos específicos e, acima de tudo, proficiência em línguas 

estrangeiras e conhecimento da cultura geral. Ele necessita ter as ferramentas 
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necessárias para se comunicar satisfatoriamente com hóspedes de diferentes 

nacionalidades.  

Proporcionando experiências memoráveis aos hóspedes, o concierge é um 

embaixador do hotel, da cidade – ou país – e da própria profissão (LES CLEFS 

D’OR BRÉSIL, 2013). 

 

3.3  LES CLEFS D'OR BRÉSIL 

 
 

A associação Les Clefs d’Or surgiu na França em 1929 através de Ferdinand 

Gillet - concierge que percebeu a necessidade de criar uma fraternidade entre os 

profissionais da área a fim de estreitar a comunicação entre eles, colaborando, 

assim, para a excelência na prestação de serviços (MILLS, RUDD e FLANEGIN, 

2009). 

Posteriormente, a associação amadureceu e teve a sua abrangência 

expandida: no ano de 1952, Ferdinand Gillet e seus associados criaram a 

Associação Europeia, em Cannes (LES CLEFS D’OR BRÉSIL, 2013). 

 Atualmente, a associação internacional Les Clefs d’Or conta com mais de 

3500 membros, divididos entre 42 países.  

Seus membros utilizam um símbolo na lapela, o qual consiste em duas 

chaves douradas cruzadas (Figura 16).  

 

 

Figura 16: Chaves de Ouro 
Fonte: Les Clefs d’Or Brésil (2013) 

 
 
As chaves, idealizadas em 1953 no Congresso de San Remo, mais que um 

símbolo da organização, representam o abrir das portas da cidade para o viajante 

(LES CLEFS D’OR BRÉSIL, 2013). Elas simbolizam também a garantia da qualidade 
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dos serviços prestados pelo concierge que as utiliza (UNION INTERNATIONALE 

DES CONCIERGES D´HÔTELS, 2013). As chaves são importantes, portanto, para o 

reconhecimento e prestígio dos membros Les Clefs d’Or (MILLS; RUDD; FLANEGIN, 

2009) e, de fato, são bem recebidas pelos viajantes. 

 O movimento dessa associação no Brasil foi iniciado na década de 80.  No 

entanto, apenas em 1991 foi criado o estatuto da organização Les Clefs d'Or Brésil - 

Associação Brasileira dos Concierges dos Grandes Hotéis (Abraco), por meio de 

uma assembleia extraordinária.  Assim, o estatuto de fundação foi aprovado e 

publicado pelo Diário Oficial, no dia 6 de Dezembro de 1991(LES CLEFS D’OR 

BRÉSIL, 2013).  

 Dessa forma, a associação Les Clefs d’Or Brésil é vinculada a Les Clefs d’Or 

internacional. 

Desde então, a associação Les Clefs d’Or Brésil teve como presidentes 

alguns concierges provenientes de grandes hotéis e redes hoteleiras brasileiras, 

como o Sofitel, o Windsor, o Pestana, o Copacabana Palace e o Intercontinental.  

Para afiliar-se ao Les Clefs d’Or Brésil, é necessário que o concierge tenha 

exercido em hotel, no mínimo, dois anos de profissão comprovados em carteira de 

trabalho, faça uma entrevista com um membro antigo da associação, faça uma prova 

em língua portuguesa e outra em língua inglesa, seja indicado por pelo menos dois 

outros membros e apresente uma carta de recomendação do gerente geral do hotel 

em que atua, entre outros. 

Para afiliar-se, existem as categorias nacional e internacional. A internacional 

conta com um processo seletivo mais complexo: é necessário haver estado, pelo 

menos, como membro nacional por um ano, apresentar duas cartas de 

recomendação de membros Les Clefs d’Or, comprovar participação em congresso 

nacional, em congresso pan-americano ou mundial, fazer uma prova e estar com o 

pagamento relativo à afiliação nacional em dia (LES CLEFS D’OR ARGENTINA, 

2013).  

Logo, tendo em vista o processo rigoroso para tornar-se membro, a 

associação em questão prima pela qualidade dos seus afiliados.  
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A associação internacional Les Clefs d’Or promove congressos e premiações, 

como o Andy Poco. O maior objetivo é manter os seus afiliados em contato, 

promovendo, assim, o seu lema que é “Em serviço através da amizade” 9.  

Dessa forma, os colaboradores podem manter contato com outros 

colaboradores dos 42 países afiliados ao Les Clefs d’Or, tendo acesso a 

informações valiosas para o exercício da profissão. 

Já a Les Clefs d’Or Brésil organiza reuniões bimestrais, encontros para a 

troca de informações e apresentação de novas empresas no mercado, promove a 

visitação a locais novos e aos já conhecidos, organiza palestras, projetos 

educacionais e congressos nacionais, incentiva à participação em congressos 

internacionais, entre outros.  

Em suma, pode-se dizer que os congressos nacionais e internacionais são 

importantes não só para a manutenção e criação de novos contatos entre os 

concierges, mas também entre estes e os fornecedores.  

Além disso, a Les Clefs d’Or Brésil mantém a Fundação Concierge Brasil. 

Esta fundação organiza eventos cuja renda é destinada a instituições de caridade.   

Para o ano de 2014, existe o projeto de criação do Instituto Concierge, 

objetivando a promoção de cursos para os colaboradores que atuam com a 

hospitalidade comercial – concierges, recepcionistas, entre outros - que têm 

interesse em participar da associação. Esse instituto também será voltado para 

aqueles que já são afiliados a Les Clefs d’Or Brésil e desejam estudar alguma 

matéria específica ou até mesmo se atualizar.  

 A página na internet da associação, muito completa e de fácil navegação, 

conta com a Concierge TIPS, para o compartilhamento de informações a respeito da 

cidade, parceiros, eventos e novidades pelo mundo. 

Outra rede social na qual a associação está presente é o Facebook. Sua 

página, também repleta de informações relevantes para os profissionais da área ou 

para simplesmente aqueles que desejam obter informações atualizadas de cidades 

brasileiras, é intitulada “Les Clefs d'Or Brésil – Concierge TIP’”.  

 

 

 

                                            
9
 Em inglês: In service through friendship. 
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3.4  ALGUMAS REFLEXÕES  

 
 

Em um primeiro momento, na dinâmica dos países capitalistas, os 

colaboradores trabalham pelo propósito de conceder uma boa experiência ao cliente 

a fim de gerar lucro para a empresa e, assim, obter recompensas. No entanto, se a 

interação entre o colaborador e o cliente for analisada com mais atenção, é possível 

deparar-se com questões sociais, políticas e subjetivas do homem.   

Portanto, em ambientes comerciais como os hotéis de luxo, o ato de ‘ir ao 

encontro do outro’ é complexo. Visto de longe, superficialmente, é difícil medir o grau 

de altruísmo ou interesse que permeia a relação entre o cliente e o colaborador, 

entre o hóspede e o concierge.  

O concierge Les Clefs d’Or presta serviços ao hotel em que atua 

relacionando-se diretamente com os hóspedes. Porém, ele não é um simples 

colaborador. 

Segundo os princípios da associação, um membro Les Clefs d’Or deve 

atender o seu público com o mesmo afinco em qualquer hotel que atuar, não 

importando a categoria ou a diária de cada um deles. 

No entanto, não muitos hotéis perceberam a vantagem de ter um concierge 

desse nível. Sua presença é mais constante em hotéis de categoria luxo ou muito 

confortável. 

O concierge Les Clefs d’Or guarda um grande amor pela profissão e um 

grande interesse em servir ‘o outro’. Ele é, portanto, provedor de gestos 

hospitaleiros. 

A figura do concierge Les Clefs d’Or representa, assim, a comunhão da 

hospitalidade comercial e da hospitalidade dita genuína. 

Para promover gestos de hospitalidade, o concierge deve interagir com os 

hóspedes. Essa interação se dá através da comunicação linguística oral. A língua é 

adotada como forma de expressão.  

Segundo o colaborador associado à Les Clefs d’Or Brésil que foi entrevistado, 

os membros da associação Les Clefs d’Or buscam utilizar a língua nativa daqueles 

com quem interagem. Existem concierges aptos a se comunicar através das mais 

variadas línguas, como o alemão, o espanhol, o francês, o inglês, o italiano, entre 

outras.  
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Ainda de acordo com esse concierge, além do inglês (língua obrigatória), os 

idiomas mais estudados pelos concierges brasileiros são o espanhol e o francês. O 

espanhol se deve pela posição do Brasil na América do Sul e o consequente número 

elevado de viajantes provenientes desses países que chega ao Brasil a cada ano; o 

francês, pois a associação em questão tem as suas raízes na França. 

Além de buscarem utilizar a língua de cada viajante, esses concierges dão 

prioridade aos fornecedores que estão aptos a utilizá-las também. Dessa forma, a 

escolha de parcerias é feita cuidadosamente.  

Tendo em vista as informações levantadas, pode-se considerar que os 

concierges Les Clefs d’Or participam como colaboradores no processo de integração 

do Brasil com a América do Sul através da utilização da língua espanhola, ainda que 

de forma inconsciente. 

 Embora a adoção da língua espanhola não seja vista como transformadora 

social e de poder integracionista pelos concierges, ela é percebida como sendo de 

extrema importância para a aproximação com o ‘outro’ e para a prestação do serviço 

de excelência. Certamente, o serviço de excelência não permite falhas na 

comunicação.  

Além de ser um gesto colaborador na integração da América do Sul, 

comunicar-se no idioma do ‘outro’ já é, intrinsecamente, um gesto de hospitalidade. 

Hospitalidade, porque a língua deixa o ‘outro’ na sua própria casa, acolhido, mesmo 

que distante. 

Se for pensado o papel da associação Les Clefs d’Or Brésil, como instituição, 

também na integração da América do Sul, os resultados serão semelhantes. 

A associação no Brasil não possui uma política para a incorporação de 

membros de outros países sul-americanos, ainda que colabore de maneira tímida 

para a integração deste país com a América do Sul. Essa colaboração se dá através 

do incentivo de gestos hospitaleiros, da utilização de diferentes línguas pelos 

concierges e da promoção de congressos e encontros para a criação e a fortificação 

de laços entre os seus membros.  

Na associação Les Clefs d’Or Argentina, por outro lado, o seu atual presidente 

afirma que os seus principais objetivos e prioridades são trabalhar ativamente para 

levar a associação não só a outras províncias da Argentina, mas também a outros 

países da América do Sul (LES CLEFS D’OR ARGENTINA, 2013).  
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Embora o Chile, o Peru e o Uruguai não possuam uma sede da associação, 

existem concierges dessas nacionalidades lá afiliados (LES CLEFS D’OR 

ARGENTINA, 2013).  

Assim, a Les Clefs d’Or Brésil transmite os ideais da hospitalidade, mas é 

possível constatar uma falha de hospitalidade da própria associação. 

Pode-se conjecturar através do que foi visto no capítulo 2 desta investigação 

que essa falha se dá, inclusive, pela grande distância histórica criada entre o Brasil e 

a América do Sul e, pelo fato do Brasil ser o único país do continente que possui o 

português como língua materna.  

 Outro ponto crítico a ser destacado, agora por ambas as associações – 

argentina e brasileira – é o fato de suas páginas só possuírem versões nas suas 

línguas oficiais (espanhol ou português) e em inglês (Figuras 17 e 18): 

 
 

 
 

Figura 17: Versão em inglês (Brasil) 
Fonte: Les Clefs d’Or Brésil (2013) 
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Figura 18: Espanhol e inglês (Argentina) 
Fonte: Les Clefs d’Or Argentina, 2013 

  
 

Na sequência, encontram-se as considerações finais desta investigação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

O fenômeno da hospitalidade é fruto de interesses individuais ou sociais de 

conexão com o outro. Ela é resultado da comunicação entre dois indivíduos. Essa 

comunicação pode ser verbal ou não verbal. 

Na comunicação verbal, para a efetiva conexão entre duas pessoas, o bom 

manejo da língua é fundamental.  Pois, é através da língua que os pensamentos são 

exteriorizados, isto é, que os discursos vão ganhando forma.  

Na hotelaria carioca, assim como em grandes empresas, a língua estrangeira 

mais exigida é o inglês. O inglês firmou-se no cenário internacional por conta da 

hegemonia inglesa e, posteriormente, da estadunidense. Atualmente, ela é 

considerada uma língua universal. 

No entanto, o Rio de Janeiro, município brasileiro, está localizado na América 

do Sul, continente onde grande parte dos países é falante da língua espanhola.  

Neste continente, a difusão da língua espanhola e portuguesa é um dos 

pilares do atual processo de integração da América do Sul e de construção de uma 

identidade sul-americana. 

Assim, no contexto da hotelaria de luxo do Rio de Janeiro, adotar a língua 

espanhola para se comunicar com viajantes provenientes da América do Sul já é por 

si um gesto de hospitalidade.   

Além de ser um gesto de hospitalidade, pode-se considerar que a interação 

entre uma pessoa que utilize sua língua nativa e outra que possua o bom manejo 

dessa língua tem a possibilidade de ser mais rica, com profundas trocas culturais. 

Dentre essas pessoas que interagem no contexto da hotelaria de luxo do Rio 

de Janeiro, encontram-se os concierges membros da Les Clefs d’Or Brésil.  

A Les Clefs d’Or Brésil consiste em uma associação que busca, entre outros, 

a promoção de serviços de excelência e de hospitalidade aos viajantes por parte dos 

seus associados, que são os concierges.  

De acordo com a entrevista realizada com o colaborador atuante nessa 

associação, tais concierges, provedores de gestos hospitaleiros, buscam, sim, 

utilizar a língua espanhola com viajantes sul-americanos e estar sempre atentos aos 

aspectos culturais de cada um.  Além disso, eles sempre fazem o possível para 
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encaminhar os viajantes aos fornecedores também capacitados quanto à utilização 

da língua. 

Assim, a real integração, a qual perpassa pela população e não fica apenas 

no campo idealizado, político, vai ganhando os seus contornos. 

Uma contradição é que a associação Les Clefs d’or Brésil, a qual esses 

concierges fazem parte, não é devidamente unida à outra seção que existe na 

América do Sul, na Argentina; além disso, ela não busca agregar membros de outros 

países sul-americanos e não disponibiliza a sua página da internet na língua 

espanhola. Isso ocorre paralelamente à elaboração de diversos projetos e encontros 

para a promoção da hospitalidade. 

Além de contextualizar a língua no fenômeno de hospitalidade e de 

integração, também se pode pensar no papel desta para o turismo na cidade do Rio 

de Janeiro e do Brasil, em geral, tendo em vista os grandes eventos que estão por 

vir.  

A falta de capacitação de colaboradores na prestação de serviços, a qual 

também abrange a falta de preparo quanto às línguas estrangeiras, é um dos 

gargalos enfrentados para o incremento do número de viajantes em todo o Brasil. 
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