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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso versa sobre a abordagem da 
hospitalidade como fator de aproximação dos sujeitos na arena turística. 
Pretende-se levantar características oriundas da hospitalidade, discorrer sobre 
a formação do sujeito e como este se comporta na hipermodernidade e ao 
praticar o turismo. Na fundamentação do pensamento, foram utilizados autores 
das áreas do turismo, antropologia, filosofia, sociologia e psicanálise, para 
assinalar os avanços nos estudos da hospitalidade, para compreender como o 
sujeito se constitui e abordar as características da sociedade hipermoderna 
para situar o comportamento do sujeito na arena turística. A partir da 
metodologia adotada de pesquisa bibliográfica, pretende-se, com isso, levantar 
reflexões a respeito de uma prática baseada na hospitalidade que possibilite 
aproximação entre sujeitos no turismo. Acredita-se, a partir disso, que a 
hospitalidade seja o meio que estabelece uma comunicação pacífica entre os 
sujeitos, abrindo portas para o acolhimento e moradia da alteridade do Outro.  
Além disso, pode possibilitar a criação de laços humanos entre o turista e o 
autóctone, permitindo que ambos impactem na identidade do outro e 
reconheçam melhor a si próprios por meio dessa relação.  
 

 

Palavras-chave: Hospitalidade. Hipermodernidade. Sujeito. Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present final paper deals with the approach of hospitality as a factor in 
bringing the subject in the touristic arena. It is intended to raise characteristics 
derived from the hospitality, discuss the formation of the subject and how it 
behaves in hypermodernity and while practicing tourism. In the grounds of 
thought, the authors used here are from the areas of tourism, anthropology, 
philosophy, sociology, and psychoanalysis, with the objective of identifying the 
advances in hospitality studies; understanding how the subject is constituted; 
and addressing the characteristics of hypermodern society to locate the 
subject's behavior in tourism. From the adopted methodology of bibliographic 
search it is intended, therefore, to raise reflections on a practice based on the 
hospitality that enables the approximation between subjects in tourism.  This 
way, it is believed that hospitality is the way of establishing a peaceful 
communication among subjects, opening doors to the reception and housing of 
the otherness of the Other. Also, it can enable the creation of human ties 
between the tourist and the native, allowing that both can impact on the identity 
of the other and recognize themselves better through this relationship. 

 
 
Keywords: Hospitality. Hypermodernity. Subject. Tourism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO.....................................................................................................8

1. CAMINHOS DA HOSPITALIDADE...............................................................12 

    1.1. O MITO DA HOSPITALIDADE...............................................................14 

    1.2. O CICLO DA HOSPITALIDADE: BASE DA SOCIEDADE......................16 

          1.2.1 Escolas de estudo da hospitalidade...........................................21 

    1.3 ESPAÇOS DA HOSPITALIDADE............................................................23 

2. IDENTIDADE E SOCIEDADE.......................................................................31 

     2.1 A CONSTITUIÇÃO DOS SUJEITOS......................................................32 

     2.2 SOCIEDADE HIPERMODERNA............................................................41 

3. HOSPITALIDADE NA HIPERMODERNIDADE............................................48 

     3.1 ENCONTRO DE ESTRANHOS..............................................................51 

     3.2 O SUJEITO NOS ESPAÇOS SOCIAIS DA HOSPITALIDADE..............56 

CONSIDERAÇÕES FINAIS..............................................................................68 

REFERÊNCIAS.................................................................................................70



8 
 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho pretende abordar as diferentes concepções acerca 

da compreensão da hospitalidade e apontar características da sociedade 

contemporânea que influenciam na identidade dos sujeitos e na prática destes 

no turismo. Para fundamentar o pensamento, foram utilizados autores das 

áreas do turismo, antropologia, filosofia, sociologia e psicanálise. Pretende-se, 

com isso, levantar reflexões para uma prática baseada na hospitalidade que 

possibilite aproximação entre sujeitos que praticam o turismo. 

 O termo hospitalidade pode ser compreendido como o ato de acolher 

alguém no próprio espaço; envolve o encontro entre sujeitos. A hospitalidade é 

objeto de estudo de diversas áreas do conhecimento que envolve contato 

interpessoal, tais como antropologia, sociologia, filosofia e turismo. Nessa 

última área, a hospitalidade pode ser estudada em diversos espaços de 

sociabilidade, como no espaço doméstico, público, comercial ou virtual, por 

exemplo.  

 O comportamento do sujeito nesses espaços é influenciado pela forma 

como se dá sua constituição e em como sua identidade é construída, ou seja, 

retrata a identidade do sujeito da contemporaneidade.  

 Guardadas as diferenças de uma grande diversidade de contextos, as 

sociedades contemporâneas encontram-se no período chamado de 

hipermoderno ou dos fluidos, por conta da atenuação dos valores da 

modernidade e do processo de liquefação das características. São marcadas, 

principalmente, pelo consumo exacerbado, pela exaltação do que se possui e 

pela efemeridade das relações, ocasionando o vazio e a fragmentação da 

identidade.  

 Nesse meio, o turismo tem sido visto, muitas vezes, como uma 

conquista de lugares visitados e de obtenção de status, sem um 

aproveitamento genuíno do espaço. A prática do turismo é caracterizada como 

uma forma de obter descanso, lazer, fruição do espaço e de somar 

experiências que ajudem na construção de identidade do sujeito, mas 

raríssimas vezes há uma aproximação e cuidado com o autóctone. O turista de 

hoje está mais preocupado em mostrar que foi do que apreciar o local em si, 

retratando uma sociedade que valoriza o ter em detrimento do ser.  
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 Os estudos do presente trabalho de conclusão de curso são 

fundamentados sobretudo em revisão bibliográfica. Tal opção, de forma 

alguma, visa romper ou demonstrar descuido metodológico com a presente 

pesquisa, ou mesmo com as áreas de conhecimento aqui abordadas. É certo 

que todas as ciências encontram dificuldades metodológicas (BOURDIEU, 

2002), mas tampouco a presente escolha se justifica nesta assertiva. Como 

herança do sociólogo francês, tem-se que o método possa ser construído na 

medida em que o pesquisador assume o viés da pesquisa e descreve, com 

acuidade e relevância, os procedimentos metodológicos percorridos. A 

proposta de Bourdieu (2002, p. 34) não pretende diminuir o rigor científico dos 

estudos sociais, pelo contrário: 

 
 
Se a sociologia é uma ciência como as outras que encontra somente 
uma dificuldade particular em ser uma ciência como as outras, é, 
fundamentalmente, em decorrência da relação particular que se 
estabelece entre a experiência erudita e a experiência ingênua do 
mundo social e entre as expressões ingênua e erudita de tais 
experiências.  
 
 

 Pode-se entender, com isso, que o método deve ser um guia que 

confere rigor e credibilidade à pesquisa, mas na medida em que possa ser 

construído pelo autor, dando liberdade de ir além do que o já estabelecido pode 

atribuir. Destarte, para Uricoechea (1978, p. 201), “a reflexão crítica sobre a 

metodologia da investigação empírica [...] constitui um bom indício do grau de 

maturidade alcançado por uma disciplina acadêmica”. Logo, nem toda a 

metodologia precisa ser empírica para ser validada.  

 Ainda para o sociólogo colombiano, “existe na obra da ciência como na 

obra da arte um ingrediente de subjetividade, de iniciativa individual, de 

interpretação original que não estão contidas a priori nas fórmulas e nos 

procedimentos de método” (URICOECHEA, 1978, p. 201-202). 

 A pesquisa bibliográfica é um dos tipos de pesquisa qualitativa que 

objetiva, utilizando o conhecimento disponível, explicar um problema. A 

contribuição do autor que vos escreve está na análise que facilita a 

compreensão do tema e na explicação do problema ou tema investigados. Para 

Köche (1997, p.122), “o objetivo da pesquisa bibliográfica, portanto, é o de 

conhecer e analisar as principais contribuições teóricas existentes sobre um 
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terminado tema ou problema, tornando-se um instrumento indispensável para 

qualquer tipo de pesquisa”.  

 Ousa-se chamar o presente estudo qualitativo, calcado na pesquisa 

bibliográfica, de exploratório-teórico, ou ainda de teórico-teórico (Bourdieu, 

2002), pois visa investigar a relação teórica entre os temas da hospitalidade, do 

sujeito e da hipermodernidade na arena turística.  

 A proposta de revisão bibliográfica apoia-se, então, na ideia de 

desenvolver um pensamento crítico e criativo (DEMO, 1996) sobre o tema da 

hospitalidade e seu elo com o turismo. Para isso, 

 
 
As hipóteses de um trabalho de pesquisa não emergem em conjunto 
num momento de inspiração excepcional. Ao contrário, elas surgem 
espontaneamente e vão se explicitando na medida em que a 
absorção da literatura teórica e o exame da documentação se 
processam, até mesmo, enquanto os instrumentos de pesquisa se 
elaboram, como uma espécie de subproduto gerado pela própria 
reflexão contínua em torno do tema (TRINDADE, p. 235). 
 
 

 Dessa forma, o presente trabalho pretende traçar uma relação entre a 

prática do turismo nessa modernidade líquida, os impactos que isto gera na 

sociedade e o que motiva a estabelecer uma relação entre os dois pontos 

citados, trazendo propostas de hospitalidade para uma prática de aproximação 

entre os sujeitos, e, com isso, de respeito e cuidado, entre outros valores, para 

com o outro. 

 Acredita-se que seja necessária uma preocupação com os fatores de 

aproximação para que haja um fortalecimento da própria identidade, da cultura 

e de um cuidado maior com si próprio e com o outro. Espera-se corroborar com 

a pesquisa a hipótese de que o principal fator que caracteriza a sociedade 

contemporânea individualista e fragmentada seja o avanço acelerado da 

tecnologia, que deixa, cada vez mais, as pessoas conectadas ao mundo 

“virtual” e distantes do mundo “real”. Como as pessoas estão se relacionando 

cada vez mais pelo meio virtual, as relações geograficamente distantes estão 

mais “próximas” que as do convívio diário. Com isso, os laços sociais passaram 

a ser intermediados pelas redes de conexão, por serem fáceis de construir e de 

se desligar, transformando as relações em efêmeras. 

 No entanto, espera-se atestar, ainda, que é a prática da hospitalidade 

que torna possível abrir o caminho do eu interior para conhecer o outro e, 
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assim, conhecer a si mesmo, possibilitando relações verdadeiras, segurança, 

confiança e cuidado para com o outro. 

  Para atestar as hipóteses, pretende-se, então, discutir as características 

da sociedade pós-moderna, identificar e caracterizar o sujeito inserido nessa 

sociedade; discutir o papel do sujeito na sociedade e na prática do turismo; 

apresentar as características da hospitalidade e discorrer da sua aplicabilidade 

na atualidade; e discutir como a sociedade hipermoderna influencia as relações 

de hospitalidade entre os sujeitos no turismo.  

 No primeiro capítulo do trabalho, são apresentadas as diferentes visões 

da hospitalidade e os avanços dos estudos a respeito do tema, desde as trocas 

nas sociedades arcaicas até os dias atuais.  

 No segundo capítulo, aponta-se como se dá a constituição do sujeito e a 

influência das instâncias psíquicas na formação da identidade, relacionando 

com o comportamento desse sujeito na sociedade contemporânea.  

 No terceiro capítulo, são discutidas as maneiras pelas quais os sujeitos 

se apresentam e se relacionam com o outro na arena turística.  
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1. CAMINHOS DA HOSPITALIDADE 

 

A análise da hospitalidade possui diversas interpretações a respeito de 

sua origem e seus significados. Inicialmente, cumpre ressaltar o estudo da 

hospitalidade sob o enfoque da mitologia grega, na qual se destaca o trabalho 

desenvolvido pelo filósofo Leonardo Boff (2005). A partir daí, o estudo da 

hospitalidade atravessa sua fase humanística, consolida-se na visão 

econômica e, atualmente, recebe especial atenção dos estudos 

contemporâneos. 

O estudo mitológico inaugura o itinerário histórico da hospitalidade na 

medida em que dedica esforços à reflexão de sua origem e de seus elementos 

fundamentais. “O mito lança as bases da história da hospitalidade de tal como 

ela se desenvolveu no ocidente a partir da Grécia antiga, fazendo da 

hospitalidade o próprio signo de toda civilização” (MONTANDON, p. 713). 

Os mitos têm por finalidade contar a origem das coisas, não somente: 

 
 
No sentido etimológico de narração pública de fatos lendários da 
comunidade (isto é, no sentido grego da palavra mythos), mas 
também no sentido antropológico, no qual essa narrativa é a solução 
imaginária para tensões, conflitos e contradições que não encontram 
caminhos para serem resolvidos no nível da realidade (CHAUÍ, 2000, 
p. 9). 

 
 

Ademais, cumprem três funções (ELIAD, 1963, apud BOFF, 2005): a de 

se contar “aquilo que nos afeta profundamente e representa grande significado 

para a vida” (BOFF, 2005, p. 86); a de explicar, por meio de “estórias de vida” 

(p. 87), fatos e questões que sempre indagaram o ser humano (como surgimos, 

para onde vamos, quando morremos etc.); e a de revelar “dimensões 

profundas do ser humano e do mistério do universo” (p. 87). 

A visão humanística, que busca compreender o lado social das trocas de 

hospitalidade, entende, como seu objeto, a prática altruísta de acolhimento ao 

próximo. Nesse sentido, a hospitalidade pode ser tida como o ato de bem 

acolher alguém: “surge justificada como um dos traços fundamentais da 

subjetividade humana na medida em que representa a disponibilidade da 

consciência para acolher a realidade do fora de si” (BAPTISTA, 2002, p. 157).  
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Para Montandon (2011, p. 31), “a hospitalidade é uma maneira de viver 

em conjunto, regida por regras, ritos e leis”. Ela é, ainda, “concebida não só 

como uma forma essencial da interação social, mas pode surgir até como uma 

forma própria da hominização ou, pelo menos, como uma das formas mais 

essenciais da socialização” (p. 31). 

A visão econômica, por sua vez, busca compreender a hospitalidade 

como norma de bom atendimento e satisfação do cliente. Tem por objetivo, 

essencialmente, a qualidade da prestação de serviços. Tideman (1983, p.1 

apud BROTHETRON & WOOD, 2004, p. 194) corrobora bem esta visão ao 

alegar que a hospitalidade nada mais é que: 

 
 
O método de produção pelo qual as necessidades do hóspede são 
satisfeitas ao máximo, significando a oferta de bens e serviços em 
quantidade e qualidade desejada pelo hóspede e a um preço que 
seja aceitável para ele, de modo que sinta que o produto vale o 

quanto custa. 
 
 

Logo, esta visão perpassa a noção da existência de uma indústria da 

hospitalidade, voltada de maneira a atingir e tentar superar a expectativa do 

hóspede em relação ao produto, deixando-o realizado quanto ao preço pago e, 

até talvez, conquistando sua fidelização.   

No entanto, há autores contemporâneos (CAMARGO, 2004; LASHLEY, 

2004; GRINOVER, 2006) que buscaram uma harmonização entre as ideias 

convergentes e divergentes das visões humanísticas e economicistas, 

formulando pensamentos holísticos referentes à hospitalidade. Camargo (2004, 

p. 52), por exemplo, entende a hospitalidade como “o ato humano, exercido em 

contexto doméstico, público e profissional, de recepcionar, hospedar, alimentar 

e entreter pessoas temporariamente deslocadas de seu habitat natural”.  

Por sua vez, Grinover (2006), que realiza o estudo da hospitalidade nos 

espaços urbanos, também abarca essa linha holística de pensamento, 

acreditando que a hospitalidade é: 

 
 
Uma relação espacializada entre dois atores: aquele que recebe e 
aquele que é recebido; ela se refere à relação entre um, ou mais 
hóspedes, e uma instituição, uma organização social, isto é, uma 
organização integrada em um sistema que pode ser institucional, 
público ou privado, ou familiar (GRINOVER, 2006, p.31). 
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Grinover (2006) observa, ainda, que os espaços bem planejados para o 

cidadão serão, necessariamente, hospitaleiros para com seus visitantes. Sendo 

assim, deve-se pensar em um meio de harmonizar a acessibilidade tangível e 

intangível, a qualidade visual e a identidade da localidade – categorias 

propostas por Grinover – para que estes espaços sejam hospitaleiros para com 

seus autores. 

Lashley (2004) segue a mesma linha de pensamento de Camargo 

(2004). O autor acredita que haja a necessidade de uma definição mais ampla 

da hospitalidade, que permita uma análise, tanto isolada quanto justaposta, 

“das atividades relacionadas com a hospitalidade nos domínios ‘social’, 

‘privado’ e ‘comercial’” (LASHLEY, 2004, p. 5). 

 

1.1 O MITO DA HOSPITALIDADE  
 

O mito da hospitalidade1 busca uma compreensão filosófica de seu 

surgimento e dos atos de comensalidade e convivência (BOFF, 2005). Este 

mito conta a história de dois deuses, Júpiter (pai-criador do céu e da terra) e 

Hermes (seu filho), que decidem se disfarçar de mortais pobres para ver como 

está a criação dos homens. 

Depois de muito caminharem e serem rejeitados por todos que 

encontram ao longo do percurso, os deuses deparam-se com uma choupana, 

na qual vive um casal de idosos bem humilde, Báucis e Filêmon. Ao baterem 

na porta, o casal logo percebe o cansaço dos forasteiros e oferece tamboretes 

para se sentarem e água para se refrescarem.  

Os idosos reanimam o fogo na lareira, que já estava quase se 

apagando, para que os forasteiros mantenham-se bem aquecidos e 

acomodados. Também lavam com água morna os pés cansados dos deuses e 

oferecem tudo para eles, até mesmo o único ganso que possuem e que serve 

como guarda da casa. Em seguida, após os forasteiros não deixarem que 

façam este sacrifício, o homem e a mulher colhem folhas e legumes na horta e 

servem a mesa abundantemente, inclusive com figos e tâmaras, que são 

reservados para ocasiões especiais. Por fim, ainda oferecem vinho e, mesmo 

                                                           
1
 Síntese feita a partir da história do mito contada por BOFF (2005). 
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já tendo realizado a refeição, sentam-se à mesa para cear e compartilhar os 

alimentos com os visitantes.  

Após a refeição, o casal cede a própria (e única) cama para que os 

hóspedes possam repousar. Ao colocarem-se para dormir, entretanto, há uma 

grande tempestade e os idosos pedem licença para socorrer os vizinhos. Neste 

momento, os forasteiros revelam-se como deuses, transformam a choupana 

em um templo de mármore e concedem um pedido cada. Os dois pedem, 

então, para servirem aos deuses no templo até morrerem e, ainda, desejam 

morrer juntos.  

Anos depois, ainda servindo aos deuses, Báucis se transforma em uma 

frondosa tília entrelaçada com Filêmon, que se converte em um enorme 

carvalho, representando, assim, a união eterna. 

Já na primeira parte do mito, é possível encontrar algumas 

características da hospitalidade, como a empatia e a compaixão. Ambas 

desencadeiam todos os outros atos, a partir do momento em que o casal abre 

a porta e solidariza-se com o cansaço dos forasteiros. Percebendo que estes 

precisam de cuidados, os acolhem em sua casa. O convite para se sentarem é 

a consequência dessa sensibilidade e carinho para com o outro, em notar a 

necessidade de descanso depois de tanto andarem. Assim, oferecem água aos 

dois homens para que possam matar a sede e se refrescar.  

Mais adiante, há o lava-pés, um gesto sagrado e divino de submissão e 

serventia ao próximo, assim como fez Jesus com seus apóstolos. Além disso, 

servir-lhes abundantemente, incluindo a sobremesa, é um claro sinal da 

hospitalidade incondicional. Observa-se, ainda, a oferta do vinho, bebida ligada 

à sacralidade da vida e que, quando não usada como remédio, é utilizado em 

ocasiões para celebrar a vida, a alegria e a comunhão. Outro ato que merece 

destaque é a convivência e a comensalidade, presenciadas no momento em 

que, mesmo já tendo realizado a refeição, sentam-se à mesa para cear com os 

visitantes e compartilhar o alimento.  

A ação de ceder a própria cama representa a confiança no outro, um 

gesto de entrega total da intimidade (BOFF, 2005). Já o fato de socorrerem os 

vizinhos revela novamente a sensibilidade e a solidariedade em ajudar o outro, 

o necessitado. Além de todos os preceitos básicos da hospitalidade, a lição que 

o mito deixa é que “quem acolhe o peregrino, o estrangeiro e o pobre, hospeda 
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a Deus. Quem hospeda a Deus se faz templo de Deus. Quem faz dos 

estranhos seus comensais herda a imortalidade feliz” (BOFF, 2005, p. 84). 

O mito apresentado traz algumas dimensões a respeito dos valores da 

hospitalidade, como sensibilidade, compaixão, acolhida, dentre outros, que 

continuam, até os dias atuais, sendo valores primordiais para o bom convívio 

entre as pessoas. Além disso, erige “a acolhida do outro como prática 

fundamental da ética e da cultura, revelando o quanto ‘o sujeito é um hóspede’” 

(LÉVINAS, [s.d.], s.p. apud LÉONARD-ROQUES, 2011, p.729). 

Assim como o mito busca uma compreensão filosófica da hospitalidade, 

houve estudos socioantropológicos, como os de Marcel Mauss, que, por muitos 

anos, buscou compreender o comportamento do homem na modalidade de 

trocas nas sociedades arcaicas. Este estudo concebeu e serve de base para 

estudos posteriores da hospitalidade. 

 

1.2  O CICLO DA HOSPITALIDADE: BASE DA SOCIEDADE 
 

Mauss (2003), em sua obra ‘Ensaio sobre a dádiva’, realizou seus 

estudos nas sociedades arcaicas com a finalidade de compreender como 

funcionava o sistema de prestações econômicas entre os diversos subgrupos 

que a compunham. Além disso, devido ao valor sociológico geral, esse estudo 

serve, também, para “explicar historicamente nossas próprias sociedades” 

(MAUSS, 2003, p. 265). Para isto, usou como base comparativa os povos das 

regiões da Polinésia, Melanésia e noroeste americano. 

O relacionamento dessas sociedades ocorre por clãs, famílias e tribos 

que trocam entre si “banquetes, ritos, serviços militares, mulheres, crianças, 

danças, festas, feiras” (MAUSS, 2003, p. 191). O autor resume esse 

relacionamento como sendo um sistema de prestações totais, um conjunto de 

prestações e contraprestações que "se estabelecem de uma forma sobretudo 

voluntária, por meio de regalos, presentes, embora elas sejam no fundo 

rigorosamente obrigatórias, sob pensa de guerra privada ou pública” (p. 191). 

Este sistema é iniciado e regulamentado pela dádiva, adquirindo um 

“valor geral de modo de troca, em pé de igualdade com o contrato ou a troca 

mercantil com os quais está em relação de proximidade (tratando-se de 
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contrato) e de oposição (tratando-se da troca mercantil)” (GOTMAN, 2011, p. 

78). A este valor, Mauss (2003) dá o nome de fato social total. 

O fato social total “põe em ação, em certos casos, a totalidade da 

sociedade e de suas instituições (potlatch, clãs que se enfrentam, tribos que se 

visitam etc.)” (MAUSS, 2003, p. 309) e, ainda, “são ao mesmo tempo jurídicos, 

econômicos, religiosos, e mesmo estéticos, morfológicos etc.” (p. 309).  

Nos rituais do potlatch – que pertencem originalmente aos grupos do 

noroeste americano, mas que ocorre também nas regiões polinésias e 

melanésias -, “há uma virtude que força as dádivas a circularem, a serem 

dadas e retribuídas” (MAUSS, 2003, p. 251). 

O potlatch é um exemplo destes fenômenos totais (MAUSS, 2003), pois 

é, além de um fenômeno jurídico (envolve contratos, casamentos, posições 

sociais), um fenômeno religioso, mitológico e xamanístico, que envolve a 

representação e a encarnação dos antepassados e dos deuses nos chefes que 

nele se envolvem; um fenômeno econômico, por conta do valor das transações 

feitas; um fenômeno morfológico, pois envolve o encontro entre as tribos, os 

clãs e as famílias, o que “produz um nervosismo e uma excitação notáveis: os 

grupos se confraternizam e, no entanto, permanecem estranhos; comunicam-

se e se opõem num gigantesco comércio e num torneio constantes” (MAUSS, 

2003, p. 242). Este fenômeno envolve a obrigação de dar, de receber e de 

retribuir.  

Como diz Mauss (2003, p. 243), “a obrigação de dar é a essência do 

potlatch”. O chefe de uma tribo “deve oferecer vários potlatchs, por ele mesmo, 

por seu filho, seu genro ou sua filha por seus mortos” (p. 243); é esbanjando o 

que se tem que ele conserva sua posição entre chefes e sua autoridade sobre 

sua tribo e aldeia.  

Com a obrigação de dar vem a obrigação de receber. Não se pode 

recusar uma dádiva, um potlatch (MAUSS, 2003). “Agir assim é manifestar que 

se teme ter de retribuir, é temer ter de “ficar calado” enquanto não se retribuiu” 

(p.247). Esta atitude de recusa pode dar a impressão de que não se tem nada 

para retribuir ou, até mesmo, querer se mostrar superior e invencível (MAUSS, 

2003).  

Por último, “a obrigação de retribuir é todo o potlatch, na medida em que 

ele não consiste em pura destruição” (MAUSS, 2003, p. 250). O potlatch, assim 
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como toda dádiva, deve ser sempre retribuído com juros. Quando isto não 

ocorre, “perde-se a ‘face’ para sempre” (p. 250). O indivíduo que não possui 

condições para retribuir o potlatch torna-se escravo, “perde sua condição de 

homem livre” (p. 250). 

Nas trocas entre os povos da região da Polinésia, o que mantinha essa 

obrigação do dar, receber e retribuir era a crença que os povos dessa região 

tinham de que toda coisa dada (taonga) por uma pessoa a outra pessoa 

possuía um espírito (hau) que acompanhava este taonga até que retornasse 

um pagamento (utu) à primeira pessoa que iniciou o ciclo (MAUSS, 2003). Este 

espírito das coisas dadas é o que movimenta as trocas entre os povos: 

 
 
Os taonga e todas as propriedades rigorosamente ditas pessoais têm 
um hau, um poder espiritual. Você me dá um, eu o dou a um terceiro; 
este me retribui um outro, porque ele é movido pelo hau de minha 
dádiva; e eu sou obrigado a dar-lhe essa coisa, porque devo 
devolver-lhe o que em realidade é o produto do hau do seu taonga 
(MAUSS, 2003, p.198). 
 
 

Essas trocas não são nada mais do que misturas que mantêm as 

sociedades unidas entre si. “Misturam-se as almas nas coisas, misturam-se as 

coisas nas almas. Misturam-se as vidas, e assim as pessoas e as coisas 

misturadas saem cada qual de sua esfera e se misturam: o que é precisamente 

o contrato e a troca” (MAUSS, 2003, p. 212). 

Em outra passagem, Mauss (2003) considera que: 

 
 
Ninguém é livre para recusar um presente oferecido. Todos, homens 
e mulheres, procuram superar-se uns aos outros em generosidade. 
Havia uma espécie de rivalidade de quem poderia dar o maior 
número de objetos de mais valor (p. 212). 
 

 
Estes rituais precedem as sociedades atuais (MAUSS, 2003), nas quais 

ainda prevalece, de certa maneira, a tríade do dar-receber-retribuir. Todos 

estes rituais de troca fazem parte do que o autor chama de fato social total. 

Essas trocas explicam e mantém todo o funcionamento dessas sociedades 

arcaicas, não somente no nível econômico, mas também no nível político, 

social, moral e religioso.  
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 Em uma interpretação moderna, Camargo (2004) baseou-se nos 

estudos feitos por Mauss e elaborou um conjunto de seis leis não escritas que 

explica o funcionamento da tríade do dar-receber-retribuir.  

 
 
A noção de hospitalidade como um conjunto de seis leis não escritas 
que regulam o ritual social e cuja observância não se limita aos usos 
e costumes das sociedades ditas arcaicas ou primitivas. Continuaram 
a operar e até hoje se exprimem com toda força nas sociedades 

contemporâneas (CAMARGO, 2004, p. 17 e 18). 
 
 

 Essas leis, ainda, colocam “em marcha o vínculo humano e cuja violação 

remete os indivíduos e as sociedades ao campo oposto, da hostilidade” 

(CAMARGO, 2004, p. 18). Logo, romper com alguma delas torna o outro um 

inimigo, corta o vínculo social que outrora deveria ser criado ou estabelecido, 

fato que, nas sociedades arcaicas, poderia terminar em guerra. 

 A primeira lei diz que “a hospitalidade começa com uma dádiva” 

(CAMARGO, 2004 p.19). A dádiva, antes de tudo, é “toda prestação de 

serviços ou de bens efetuada sem garantia de retribuição, como intuito de criar, 

manter ou reconstituir o vínculo social” (CAILLÉ, 1942, p. 9 apud CAMARGO, 

2004, p. 19). Esta é a premissa básica do ciclo. A dádiva pode ser um convite 

para uma celebração ou passeio, uma ajuda ofertada, um presente, dentre 

outros. 

 A respeito desse vínculo:  

 
 
É nítido que, em direito maior, o vínculo de direito, vínculo pelas 
coisas, é um vínculo de almas, pois a própria coisa tem uma alma, é 
alma. Donde resulta que apresentar alguma coisa a alguém é 
apresentar algo de si (MAUSS, 2003, p. 200). 
 
 

 Na segunda lei, Camargo (2004) diz que, ao dar uma dádiva a alguém, 

deve-se sacrificar algo próprio em prol do donatário, seja esse sacrifício tempo, 

atenção, dinheiro, algum objeto, comida. Com isso, a dádiva também traz 

implícito algum interesse, como é dito na terceira lei não-escrita (CAMARGO, 

2004). Este interesse, portanto, é nobre, como dito na primeira lei. 

 Na quarta lei, “o dom deve ser recebido, aceito” (CAMARGO, 2004, p. 

21), Mauss (2003, p. 200) afirma que “aceitar alguma coisa de alguém é aceitar 

algo de sua essência espiritual, de sua alma”. Portanto, o ato de recusar a 
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dádiva dada por alguém, além de ser um ato indelicado para com quem doa, 

pode gerar o inverso da hospitalidade, que é a hostilidade (CAMARGO, 2004). 

Mauss (2003) aduziu, nos estudos das sociedades arcaicas, que ao romper 

com o ritual do potlatch, era rompido, também, o sistema das prestações totais 

que se dava entre aquelas tribos, clãs ou famílias, o que gerava guerra entre 

estes povos; “é recusar a aliança e a comunhão” (MAUSS, 2003, p. 202).  

 A quinta lei diz que, ao receber a dádiva, o donatário deve aceitar a 

situação de inferioridade perante o doador (CAMARGO, 2004). Esta lei 

corrobora que quem aceita esta situação e, por conseguinte, a dádiva que 

recebeu, aceita, também, que está em dívida com o doador; portanto, em 

algum momento, deverá retribuir para suprir o débito. Ainda, enquanto o 

donatário não retribuir a dádiva recebida, este é refém e fica a mercê do doador 

(MAUSS, 2003). Como diz Camargo (2004, p. 23), “este ato de receber não é 

tão simples e tantas dádivas são, às vezes, recusadas”. O donatário, muitas 

vezes, não recusa a dádiva em si, “mas a dívida, a obrigação de retribuir 

implícita no gesto de receber” (p. 23). 

 A sexta, e última, lei diz que “quem recebe, deve retribuir” (CAMARGO, 

2004, p. 23). Para que este ciclo se reinicie e gere esta série de dons e contra-

dons, o donatário deve retribuir a dádiva que recebeu ao doador, “reinstaurar o 

sacrifício” e “criar uma nova dádiva” (p. 23). A retribuição é uma maneira de 

movimentar a alma da dádiva e a natureza do vínculo criado, até porque: 

 
  
A conservação dessa coisa seria perigosa e mortal, e não 
simplesmente porque seria ilícita, mas também porque essa coisa 
que vem da pessoa, não apenas moralmente, mas física e 
espiritualmente, [...] tem poder mágico e religioso sobre nós (MAUSS, 
2003, p. 200). 
 
  

 Com isso, “a coisa dada não é uma coisa inerte” e, portanto deve 

retornar ao seu “lar de origem” (MAUSS, 2003, p. 200). 

 Além de Camargo, as ideias concebidas por Mauss também serviram de 

base para a construção de uma linha de pensamento voltada para o lado 

altruísta da hospitalidade, a qual foi denominada de escola francesa.  
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1.2.1 Escolas de estudos da hospitalidade 

 Os autores da escola francesa de estudos da hospitalidade seguem a 

matriz maussiana do dar-receber-retribuir. Estudam as práticas da 

hospitalidade nos âmbitos domésticos e públicos, ignorando a hospitalidade no 

âmbito comercial (CAMARGO, 2004). O pensamento principal desta escola 

está centrado no altruísmo da hospitalidade, no acolher o outro pelo simples 

prazer de acolher. 

 A ideia deste acolhimento pode ser representada por Derrida (2001a, p. 

275, apud MICHAUD, 2011, p. 1007) ao apontar que “a hospitalidade pura 

consiste em acolher aquele que chega antes de lhe impor condições, antes de 

saber e exigir qualquer coisa, seja um nome ou um “documento” de 

identidade”.  

 Esta ideia transmite o que o autor chama de hospitalidade incondicional, 

que nada mais é do que acolher pela acolhida, sem pré-julgamentos ou 

questionários. O filósofo francês, ainda, defende que: 

  
 

A hospitalidade consiste em fazer de tudo para se dirigir ao outro, em 
lhe conceder, até mesmo perguntar seu nome, sempre evitando que 
essa pergunta se torne uma “condição”, uma inquisição policial, um 
fichamento ou um simples controle de fronteiras (DERRIDA, 2001a, p. 
275, apud MICHAUD, 2011, p. 1007). 
 
 

 Boff (2005, p.107), porém, alega que a “hospitalidade incondicional 

precisa, portanto, da hospitalidade condicional para se tornar efetiva”, pois 

“caso contrário, permanece uma utopia sem conteúdo concreto” (p. 107). 

 O acolhimento do forasteiro envolve, também, a questão subjetiva do ser 

humano, o acolhimento de outrem no próprio mundo. Este acolhimento envolve 

elementos como a liberdade dada a outrem, a exposição e o risco gerados ao 

fornecer essa liberdade e a fecundidade, que permite a permanência de outrem 

na interioridade do ser (BAPTISTA, 2005).  

   Levinas (1980) alega que o indivíduo está radicado na infinitude a partir 

do momento em que este permite a fecundidade do outro na própria 

interioridade, pautada na ética. A fecundidade, portanto, “abre um tempo infinito 

e descontínuo; [...] retira ao sujeito o último vestígio da fatalidade, permitindo-

lhe ser outro” (p. 281). 
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 Todavia, os estudiosos da escola americana possuem um pensamento 

antagônico ao pensamento da escola francesa. A escola americana possui um 

viés econômico, foca na hospitalidade comercial, na qual as atividades e 

contratos são estabelecidos mediante a troca monetária entre o cliente e o 

prestador de serviços. Acreditam, ainda, que: 

 
 
O termo “hospitalidade” emergiu como modo pelo qual hoteleiros e 
fornecedores de alimentos e bebidas gostariam que seu setor fosse 
visto. Essencialmente, a hospitalidade se compõe de dois serviços 
distintos: a provisão de acomodação noturna para pessoas que estão 
longe de casa e a provisão de alimentos para as pessoas que comem 
fora de casa. (JONES, 1996, p. 1 apud BROTHERTON e WOOD, 
2004, p. 195). 
 
 

 Logo, “o entendimento mais amplo a respeito da hospitalidade sugere, 

em primeiro lugar, que esta é, fundamentalmente, o relacionamento construído 

entre anfitrião e hóspede” (LASHLEY, 2004, p. 21). Apesar de este 

relacionamento ocorrer por conta da atribuição de um valor ao serviço 

prestado, “é preciso que o hóspede sinta que o anfitrião está sendo hospitaleiro 

por sentimentos de generosidade, pelo desejo de agradar e por ver a ele, 

hóspede, enquanto indivíduo” (p. 21) para que o acolhimento seja eficaz e o 

hóspede se sinta bem acolhido.   

 Surge, nesse caso, um paradoxo, pois o hóspede, ao mesmo tempo em 

que espera receber um serviço condizente ao preço que está pagando, deseja, 

também, a humanidade do funcionário que está prestando o serviço. Em vista 

disso, o consumidor pode desejar não retornar nunca mais a um determinado 

estabelecimento – por mais que este seja o hotel mais refinado ou o 

restaurante que possua a melhor comida da cidade, por exemplo – se os 

funcionários o receberem com a expressão mal-humorada, não derem atenção 

ou forem descorteses com ele.  

Nessa visão, ainda, a hospitalidade é tratada como uma indústria, a qual 

envolve todo um conjunto de pessoas empenhadas em transformar a 

infraestrutura do empreendimento em um serviço que satisfaça o cliente, por 

meio da cordialidade, eficiência na resolução de problemas e tratamento de 

funcionários bem treinados para atendê-los. Brotherton e Wood (2004, p. 204) 

corroboram esta ideia ao dizer que: 
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A indústria da hospitalidade abrange organizações comerciais 
especializadas na provisão de acomodação e/ou alimento e/ou 
bebida mediante uma troca humana voluntária, que acontece ao 
mesmo tempo por natureza e empreendida para aumentar o bem-
estar mútuo das partes participantes.  
 
 

 Apesar de a escola francesa não reconhecer a escola americana e vice-

versa, percebe-se que a amabilidade presente na primeira escola é essencial 

para o funcionamento positivo da teoria desenvolvida na segunda escola. 

Essas duas concepções desembocaram nos estudos contemporâneos da 

hospitalidade, nos quais há a busca da harmonização entre as características 

dessas duas escolas para o desenvolvimento de uma nova escola. 

 
1.3 ESPAÇOS DA HOSPITALIDADE  
 

A partir dos estudiosos atuais, pode-se pensar no desenvolvimento de 

duas novas correntes de estudos da hospitalidade: a corrente brasileira e a 

inglesa. Ambas procuram estabelecer uma integração entre os pensamentos 

opostos das correntes francesa e americana; e incluir as relações geradas pelo 

turismo e que são ignoradas na corrente francesa. Entretanto, enquanto a 

brasileira focaliza nas ações que ocorrem em cada tipo de espaço específico, a 

inglesa foca mais na relação entre hóspede e anfitrião nos espaços, que se dá 

a partir da oferta de alimentos, bebidas e que pode ser estudada de maneira 

isolada ou interposta com outros espaços.  

Os estudos brasileiros a respeito hospitalidade surgiram no final dos 

anos 90, tomando notoriedade no início do século XXI, e tendo Camargo 

(2004) como o precursor deste estudo. O autor, no livro Hospitalidade, sugere a 

criação de dezesseis campos, divididos em dois eixos: os tempos sociais, a 

entender as ações de receber, hospedar, alimentar e entreter; que ocorrem nos 

espaços culturais, a entender pelos campos doméstico, público, comercial e 

virtual.   

 No mesmo período de tempo, surgiram, no Reino Unido, os estudos 

ingleses sobre a hospitalidade, a partir de um encontro realizado na 

Universidade de Nottingham, e tendo como os precursores e organizadores do 

livro Em busca da hospitalidade os autores Lashley e Morrison (2004). Lashley 

(2004) propôs o estudo da hospitalidade dividido em três domínios: privado, 

social e comercial, que pode ser feito de maneira isolada ou interposta.  
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 No campo doméstico, para Camargo (2004), os tempos sociais da 

hospitalidade ocorrem no âmbito do lar e envolvem uma série de ritos 

presentes empiricamente na sociedade, pensando no bem-estar da visita.  A 

hospitalidade ocorrida neste cenário é a propulsora da hospitalidade nos 

demais cenários, como corrobora Lashley (2004, p. 14), ao dizer que “a família 

nuclear introduz os indivíduos em regras, rituais, normas e costumes que 

modelam as atividades de hospitalidade no cenário social”. Além disso, “a 

recepção de hóspedes em ambientes domésticos proporciona a oportunidade 

de situar o indivíduo e a família no contexto de “civilidade” (p.14)”.  

 Nos tempos sociais de Camargo (2004), o receber pode ser o ato de 

recepcionar pessoas em casa de maneira intencional (um jantar previamente 

agendado com os amigos) ou imprevista (alguém – amigo, conhecido, parente, 

vizinho- aparece de surpresa para fazer uma visita). Uma casa limpa, 

organizada e o fato de o próprio anfitrião convidar a pessoa para entrar e se 

sentar já faz com que a pessoa se sinta inicialmente bem acolhida.  

 O ato de hospedar envolve “proporcionar abrigo e segurança ao 

hóspede” (CAMARGO, 2004, p.58), que, no âmbito doméstico, pode ser 

arrumar o quarto de hóspedes para a visita (ou, até mesmo, ceder a própria 

cama) que for pernoitar ou oferecer, mesmo que por pouco tempo, um lugar no 

sofá para a pessoa se sentar.  

 O alimentar doméstico envolve o ato de saciar o hóspede, podendo ser o 

preparo de uma refeição, convite para se juntar à mesa e partilhar o alimento 

(caso tenha sido uma visita inesperada), oferecer água ou “passar um 

cafezinho” para um lanche à tarde.  

 O entreter doméstico está relacionado às opções de passatempos para 

as visitas. Pode ser dar atenção e compartilhar histórias, jogos de baralho e 

tabuleiros, deixar o controle remoto para a visita escolher o programa que mais 

lhe agrada, entre outros. Nesse tempo social, as “festas de aniversário, de 

casamento, de batizado” (CAMARGO, 2004, p. 64) também estão inseridas nos 

“rituais domésticos” (p. 64) ou, até mesmo, as que são realizadas “em 

ambientes que constituem extensão de espaços domésticos, como salões de 

festas, bufês etc.” (p. 64). 

 Lashley (2004) entende pelo domínio privado as questões relacionadas 

à “trindade do lar” (p. 5) e ao relacionamento entre o anfitrião e o hóspede, 
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pautados a partir da oferta de alimentação, bebidas e acomodação. Esta oferta 

“representa um ato de amizade, cria laços simbólicos e vínculos entre as 

pessoas envolvidas na partilha da hospitalidade” (p. 15).  

 Lashley (2004) também acredita na série de rituais, regras e normas que 

circundam as relações ocorridas neste espaço. Trata-se de “um relacionamento 

baseado nas obrigações mútuas e, em última análise, na reciprocidade. Enfim, 

o hóspede torna-se o hospedeiro em outra ocasião” (p. 15). 

 Com isso, Lashley (2004), diferencia o anfitrião de uma pessoa 

hospitaleira e apresenta os motivos pertinentes e não pertinentes pelos quais 

se pode receber alguém nesse cenário.  

 O anfitrião é a pessoa que domina as condutas da hospitabilidade 

(CAMARGO, 2004), ou seja, do recebimento e tratamento de seus convidados 

no ambiente privado, sabendo dar a eles a liberdade exata, sem ser piegas 

nem relaxado demais. A pessoa hospitaleira é aquela que possui o prazer 

genuíno em receber em seu espaço e gosta de agradar seus convidados.  

 Há a possibilidade de pessoas conseguirem ser anfitriões e hospitaleiros 

ao mesmo tempo, mas nem com todos é assim. Uma pessoa pode ter o prazer 

de um hospitaleiro ao receber em sua casa, mas não é tão hábil quanto um 

anfitrião (LASHLEY, 2004), assim como há anfitriões que recebem em suas 

casas, mas que, às vezes, possuem um motivo oculto no acolhimento de tal 

convidado. 

 Há, ainda, os motivos pertinentes e não pertinentes da hospitalidade que 

podem caracterizar os anfitriões e hospitaleiros ao receberem seus convidados 

no domínio privado.  

 
 
Os motivos pertinentes podem incluir o desejo de companhia, o 
prazer de acolher, o desejo de agradar a outras pessoas, a 
preocupação ou a compaixão em face das necessidades alheias e o 
sentimento assumido do dever de ser hospitaleiro (LASHLEY, 2004, 
p. 16). 
 
 

 Contrária a essa visão, há os motivos não pertinentes, que são os 

motivos ocultos mencionados acima, os quais “podem dizer respeito à tentativa 

de conquistar o favor de terceiros, seduzi-los ou, em contextos comerciais, a 

ganhar mais valor de troca” (p.16). 
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 O espaço público está relacionado a toda a infraestrutura e serviços 

voltados para melhor atender o cidadão e o turista. No que cerne a estes 

espaços, Grinover (2006) alega que: 

 
 
 A acessibilidade evoca diversos conceitos ligados às possibilidades 
de acesso dos indivíduos, ou de grupos sociais, a certas atividades 
ou a certos serviços que estão presentes na cidade, devendo 
proporcionar a igualdade de oportunidades aos usuários uranos e, 
por isso, o acesso à cidade é um direito de todos (p. 37). 
 
 

  Posto nos tempos sociais de Camargo, o receber está relacionado ao 

“direito de ir e vir” (CAMARGO, 2004, p. 57) nos espaços públicos, a entender, 

nas cidades. Ainda, está relacionado ao uso do solo e na sinalização viária 

(CAMARGO, 2004). Para Grinover (2006), uma cidade deve ser pensada, 

primeiramente, em ser hospitaleira com seus cidadãos e, automaticamente, 

será hospitaleira aos visitantes.  

 O hospedar público pode ser encontrado nos centros de informação, 

abrigos, hospitais públicos, nos espaços de vivência e convivência 

(GRINOVER, 2006), no fornecimento de segurança, dentre outros.  

 O alimentar público está nas feiras livres, restaurantes populares, “que 

sempre criam fluxos de indivíduos interessados em sentir-se sociais também 

pela forma de se alimentar” (CAMARGO, 2004, p. 62). 

 O entreter público encontra-se nos espaços públicos de lazer, como 

parquinhos, praças, e espaços de eventos, festas locais e de acesso à toda 

população.   

 Lashley (2004, p. 6), por sua vez, entende a hospitalidade neste espaço 

social como sendo algo que varia ao longo do tempo e entre as sociedades, e, 

portanto, deve-se “estudar o contexto social em que estas ocorrem 

especificamente”. Para este autor (p. 6), alguns aspectos podem ser 

destacados neste domínio, como, por exemplo, o imperativo moral no 

acolhimento do forasteiro; o dever de proteção ao forasteiro; a concessão, o 

recebimento e os padrões de consumo de alimentos e bebidas.   

 O primeiro desses aspectos, o imperativo moral, era característico das 

sociedades pré-industriais contemporâneas. O dever de acolher e proteger o 

forasteiro eram algo que fazia parte da conduta civil dessas sociedades, ia 
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além da questão do gosto pessoal por acolher presente nas sociedades 

antecessoras.  

 
 
As crenças a respeito da hospitalidade e as obrigações em relação 
aos outros estavam fixadas em ideias e visões sobre a natureza da 
sociedade e a ordem natural das coisas. Assim, qualquer falha em 
agir de modo adequado era tratada com condenação social 
(LASHLEY, 2004, p.7).  
 
 

 O segundo desses aspectos, o dever de proteção ao forasteiro, diz 

respeito ao “dever sagrado do anfitrião de proteger tanto a família imediata 

quanto os hóspedes” (LASHLEY, 2004, p. 8). Deste modo, o anfitrião tornava-

se um guardião do forasteiro, protegendo-o de possíveis maus tratos da 

sociedade e, ao mesmo tempo, guardando a sociedade deste estranho que 

acabara de adentrar um espaço no qual é completamente desconhecido. 

 O terceiro aspecto remete ao recebimento e aos padrões de consumo de 

alimentos e bebidas. Estes “têm importância simbólica, aludindo a um vínculo 

de confiança e proximidade entre o anfitrião e o hóspede” (LASHLEY, 2004, p. 

8). Ademais, além do ato de dar comida representar cordialidade, os alimentos 

são parte essencial das necessidades dos forasteiros. Por último, os padrões 

de consumo de alimentos e bebidas definem as identidades dos grupos e 

fornecem o status das pessoas das sociedades. 

 Já o espaço comercial diz respeito à oferta de hospitalidade a partir da 

troca monetária. 

 
 
O relacionamento movido comercial e, mercadologicamente, que 
permite ao cliente uma liberdade de ação que o indivíduo não poderia 
sonhar em demandar num ambiente doméstico, é um dos benefícios 
asseverados pela “indústria da hospitalidade” (LASHLEY, 2004, p. 
19). 
 
 

 Na análise dos tempos de Camargo (2004), o receber comercial envolve 

toda a infraestrutura e limpeza do estabelecimento comercial; a higiene, boa 

apresentação e cortesia dos funcionários no momento de atender um novo 

cliente, seja em uma loja, restaurante, hotel. 

 O hospedar comercial envolve os outros fatores relacionados ao receber 

e a segurança do hóspede e que abrangem o pernoite ou o abrigo temporário 

mediante o pagamento, como ocorre em hotéis, spas, resorts etc.  
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 O alimentar comercial circunda a infraestrutura e rede alimentícia 

comercial, ou seja, os restaurantes e bares, bistrôs. 

 O campo do entreter comercial é muito vasto, pois envolve todos os 

serviços de entretenimento mediante pagamento monetário, como cinemas, 

grandes festivais, bares, boates etc. 

 Ainda a respeito desse espaço, Lashley (2004) diz que a reciprocidade 

que acontece na oferta da hospitalidade comercial depende da troca monetária.  

O autor levanta a questão de que, por mais que essa oferta ocorra mediante o 

pagamento, o cliente deseja se sentir “genuinamente querido e bem-vindo” (p. 

18) ao invés de “ser acolhido como um cliente a ser cobrado” (p. 18).  

 Lashley (2004) também fala que o pagamento pelo serviço isenta o 

hóspede da obrigação de retribuição e da fidelidade com o estabelecimento, o 

que faz com que muitas empresas ofereçam promoções e descontos para criar 

um vínculo e firmar uma linha de clientes fiéis. 

 Lashley (2004), ao apresentar e estudar cada espaço isoladamente, 

fornece as bases para interpormos esses campos. Primeiramente, é possível 

ter relações de sociabilidade em ambientes privados ou relações privadas em 

ambientes de sociabilidade, como uma recepção de aniversário que acontece 

em uma casa para os amigos íntimos ou uma conversa entre um grupo em 

uma praça, respectivamente.  

 Podem ocorrer relações privadas em ambientes comerciais ou o inverso, 

como exemplo: um quarto de hotel (a partir do momento que a pessoa paga e 

está dentro do quarto, ela pode ter relações privadas neste espaço) ou, no 

segundo caso, casas familiares que resolveram alugar um ou alguns quartos 

para terceiros.  

 Há, também, as relações sociais que se estabelecem em espaços 

comerciais, como em um lobby de hotel, e relações comerciais que se 

estabelecem em espaços sociais, como os quiosques nas praias. 

 Por fim, há a interposição dos três domínios, o qual se pode citar o 

exemplo de uma praça de alimentação de shopping, pois ela em si já é um 

espaço de sociabilidade; quando um grupo de amigos compra um lanche em 

uma rede de restaurante ou fast-food, este está estabelecendo trocas 

comerciais; e que serão estabelecidas na convivência do grupo em uma mesa 

qualquer na qual estarão tendo uma relação privada. 
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 O último destes espaços, o virtual, é um campo criado recentemente e 

ainda pouco explorado no estudo da hospitalidade, porém, e talvez, o que mais 

define as relações de hospitalidade na sociedade atual. As relações que nele 

ocorrem são ambíguas, pois se é hóspede ao mesmo tempo em que se é 

anfitrião (CAMARGO, 2004).  

 O receber virtual está relacionado à “netiqueta” nas relações mediadas 

eletronicamente (CAMARGO, 2004). Podem ser dadas por meio de um site ou 

aplicativo com um layout de fácil compreensão e com informações básicas de 

fácil alcance, cordialidade em um e-mail enviado ou em uma ligação feita, 

convite feito em rede social, por exemplo.  

 O hospedar virtual pode ser encontrado em sites que funcionam como 

hosts de outros sites, no ato de aceitar uma pessoa em uma rede social ou de 

realizar um cadastro em um site ou aplicativo.  

 O alimentar virtual está presente nos deliveries on-line ou por telefone, 

com acesso a cardápio e preços (on-line ou panfletos), nas receitas e nos 

programas de culinária e vídeo-aulas de como preparar tal alimento ou 

refeição. 

  O entreter virtual envolve o acervo de recreação virtual, desde os jogos 

on-line, de computador ou celular a programas de televisão ou web-series, 

videogames, rádios, livros, revistas, as próprias redes sociais, por exemplo. 

 Pode-se dizer que o estudo da hospitalidade, desde a explicação 

mitológica até as compreensões atuais, sofreu alterações ao longo do tempo. A 

evolução desse pensamento deve-se às características identitárias dos 

sujeitos, que sofrem alternâncias ao longo dos tempos e aos impactos sofridos 

– revolução industrial, crise de 29, primeira e segunda guerra mundial, guerra 

fria etc. - nas sociedades que os acompanham.  

 Hall (2005, p. 38) atesta esta ideia ao dizer que “a identidade [...] 

permanece sempre incompleta, está sempre ‘em processo’, sempre ‘sendo 

formada’“.  

 Para Jacques (1998, p. 159): 

 
 
A importância conferida ao estudo da identidade foi variável ao longo 
da trajetória do conhecimento humano, acompanhando a relevância 
atribuída à individualidade e às expressões do eu nos diferentes 
períodos históricos.  
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Portanto, é necessário estudar as concepções e características da 

identidade para que seja possível compreender as transformações do 

pensamento que dela advém e que determinam a compreensão da 

hospitalidade ao longo do tempo e no período atual.  
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2. IDENTIDADE  E SOCIEDADE 

 

A questão identitária do ser humano será levantada no presente trabalho 

com as instigações feitas nas áreas da psicanálise, filosofia e sociologia. A 

psicanálise, por exemplo, estuda a identidade do ser humano a partir das 

questões relacionadas aos primeiros anos de vida da criança, na constituição 

do sujeito, e o subconsciente e inconsciente do sujeito. A filosofia aborda a 

identidade como a construção feita a partir da relação com outrem. A 

sociologia, por outro lado, olha para a construção da identidade a partir das 

relações com o meio que são estabelecidas ao longo da vida e, também, da 

influência da cultura daquela determinada sociedade na qual o indivíduo está 

inserido. De qualquer maneira, as quatro áreas se afluem ao longo dos 

estudos. 

A identidade pode ser compreendida como o que caracteriza e diferencia 

cada um dos seres e é o que agrupa pessoas que acreditam possuir 

identidades similares. Para Hall (2003, p. 38), “a identidade é realmente algo 

formado, ao longo do tempo, através de processos inconscientes, e não algo 

inato, existente na consciência no momento do nascimento”. O decurso de 

constituição da identidade, portanto, demora a ser construído e nunca está 

completo. Ela “permanece sempre incompleta, está sempre ‘em processo’, 

sempre ‘sendo formada’ (HALL, 2003, p. 38)”. 

A identidade é, ainda, construída a partir da convivência com os outros, 

do autorreconhecimento do ser, das lembranças construídas ao longo da vida. 

É construída a partir da constituição do sujeito e da sua identificação perante o 

outro. 

Bauman (2005, p. 54) relaciona a construção da identidade com a 

montagem de um quebra-cabeça, sendo este incompleto, “ao qual faltem 

muitas peças (e jamais se saberá quantas)”.   

Quando se compra um quebra-cabeça numa loja, este vem completo 

numa caixa e, depois de encaixado peça por peça, a imagem final estará 

perfeitamente impressa, “com a garantia de devolução do dinheiro se todas as 

peças necessárias para reproduzir essa imagem não estiverem dentro da caixa 

ou se for possível montar uma outra usando as mesmas peças” (BAUMAN, 

2005, p. 54). Ao longo do processo de montagem, é possível visualizar, 
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quantas vezes desejar, a imagem na caixa para ter certeza de que está no 

caminho certo (e único) e qual decisão tomar em seguida para chegar ao 

destino final (quebra-cabeça completo). Dessa forma, como diz Bauman (2005, 

p. 55), a montagem do quebra-cabeça é “uma tarefa direcionada para o 

objetivo: você começa, por assim dizer, da linha de chegada, da imagem final 

conhecida de antemão, e então apanha as peças na caixa, uma após a outra, a 

fim de tentar encaixá-las”. 

No entanto, quando se fala de construção de identidade, não é possível 

utilizar a imagem final como auxiliar no caminho. Nesse processo, 

 
 

O trabalho total é direcionado para os meios. Não se começa pela 
imagem final, mas por uma série de peças já obtidas ou que pareçam 
valer a pena ter, e então se tenta descobrir como é possível agrupá-
las e reagrupá-las para montar imagens (quantas?) agradáveis 
(BAUMAN, 2005, p. 55).  
 
 

Sendo assim, há um monte de peças desconexas que se espera 

conseguir juntar para formar um todo significativo, mas sem a possibilidade de 

visualizar a imagem final antecipadamente. A imagem final, então, nunca 

estará completa, pois sempre haverá uma peça nova para encaixar ou retirar 

alguma que já não mais a caracteriza.  

A construção da identidade está relacionada à constituição dos sujeitos. 

É necessário entender o que representa, como e para quem se representa um 

sujeito para, em seguida, conseguir construir a identidade desde sujeito.  

 

2.1 A CONSTITUIÇÃO DOS SUJEITOS 

 
O sujeito é um elemento complexo a ser abordado. Está relacionado 

com os signos e significantes representados. No campo da linguística, a língua 

é um elemento essencial que auxilia na constituição dos sujeitos. Saussure diz 

que a língua “é a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, que, por si 

só, não pode nem criá-la nem modificá-la; ela não existe senão em virtude 

duma espécie de contrato estabelecido entre os membros da comunidade” 

(Saussure, 2006, p. 22). É um elemento conhecido somente como algo 

herdado de gerações anteriores. Cada língua é constituída por elementos que 

a própria define e que caracteriza cada cultura e seu povo. São rodeadas de 
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signos que devem ser seccionados para a compreensão de tal idioma. Então, 

cada pessoa obterá um conhecimento de uma determinada língua pela 

quantidade de signos decifrados, influenciada pela sua cultura local e pelo meio 

em que vive. 

Esse signo linguístico está relacionado a uma entidade psíquica que 

envolve a combinação entre o conceito e a imagem acústica. No que concerne 

à fala, ambos os termos, além de psíquicos, são intimamente unidos no 

cérebro a partir da associação (SAUSSURE, 2006). 

Saussure (2006) explica que o conceito é o significado que se atribui a 

coisa e a imagem acústica é o significante dessa coisa. No caso, o significado 

é o sentido do signo, seu valor, seu conteúdo e o significante é a representação 

escrita ou falada do signo. Por exemplo, quando se ouve ou lê a palavra 

cadeira, a mente de cada sujeito logo reproduz a imagem de uma cadeira e, 

então, já sabe que é um objeto utilizado para sentar e que, normalmente, 

possui quatro pés e um encosto. Tem-se já essa imagem e esse sentido 

armazenados na mente.  

Com isso, o signo "cadeira" está ligado à mente do sujeito de duas 

formas: uma é ativada pela memória que o sujeito tem ao ouvir o significante; a 

outra é ativada pela lembrança do que este significante representa, ou seja, 

seu significado. Cabe salientar a importância de lembrar que o significado pode 

variar de pessoa pra pessoa. É claro que, como no exemplo utilizado, todos 

imaginam uma cadeira mais ou menos com as mesmas características e/ou 

função, porém não necessariamente a lembrança ativada será igual. Vários 

elementos históricos, culturais e afetivos estão envolvidos para que cada 

indivíduo tenha um significado único de cadeira. 

O signo, ainda, possui duas características primordiais que Saussure 

(2006) explica a partir de dois princípios. O primeiro deles diz que o signo 

linguístico é arbitrário. Isso quer dizer que a ideia de uma palavra não está 

sempre ligada à “consequência de sons que lhe serve de significante” 

(SAUSSURE, 2006, p. 81). Dessa forma, como exemplificado por Saussure 

(2006, p.81), “a palavra boeuf (“boi”) tem por significante b-ö-f  de um lado da 

fronteira franco-germância, e o-k-s (Ochs) do outro”. O símbolo, por outra vez, 

não pode ser arbitrário, pois existe um vínculo entre o significante e o 

significado que não pode ser desassociado, como, por exemplo (utilizado pelo 



34 
 

próprio autor), o símbolo da justiça – a balança -, que é universal, e não pode 

ser substituído por um outro objeto, como um carro. 

Lacan (1998, p. 833), utilizando a linguística como auxiliar de sua teoria, 

alega que "um significante é aquilo que representa o sujeito para outro 

significante". Tendo o conceito linguístico explicado anteriormente segundo a 

visão de Saussure, compreende-se que o sujeito só perde seu lugar como 

“vazio” quando passa a representar algo para outro sujeito, passa a ter 

importância para outros sujeitos. Logo, como corrobora Lacan (1998, p. 833), 

“na falta desse significante, todos os demais não representariam nada. Já que 

nada é representado senão para algo”.  

Contudo, apesar de a constituição dos sujeitos ser um processo longo e 

complexo, Lacan constatou que ela ocorre, primeiramente, pelo ‘estádio do 

espelho’, que é uma fase:  

 
 

Para designar um momento psíquico e ontológico da evolução 
humana, situado entre os primeiros seis e dezoito meses de vida, 
durante o qual a criança antecipa o domínio sobre sua unidade 
corporal através de uma identificação com a imagem do semelhante e 
da percepção de sua própria imagem num espelho. (ROUDINESCO; 
PLON, 1998, p. 194) 

 
 

Na perspectiva do psicólogo Henri Wallon (apud ROUDINESCO; PLON, 

1998, p. 194), que criou a expressão ‘prova do espelho’ em 1931, a criança, de 

início, não reconhece a imagem no espelho como sendo sua, atribuindo à 

imagem de um desconhecido. Aos poucos, ela percebe que o espelho é uma 

superfície refletora, intuindo, então, que aquela imagem refletida é a do seu 

próprio corpo. Essa experiência indica a transição do “especular para o 

imaginário e, em seguida, do imaginário para o simbólico” (ROUDINESCO; 

PLON, 1998, p. 194). 

Lacan, em 1936 (apud ROUDINESCO; PLON, 1998), aprimorou a teoria 

de Wallon ao argumentar que a fase do ‘estádio do espelho’ não diz apenas a 

respeito da tomada consciente, quando a criança se vê pela primeira vez no 

espelho, mas trata-se do processo inconsciente do autorreconhecimento da 

criança, fazendo parte de seu imaginário. 

Sendo assim, de acordo com o psicanalista, entre o período de seis e 

dezoito meses, a criança começa por se identificar a partir da imagem de seu 
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semelhante. De maneira gradativa, associa, ao imaginário, seu nome sendo 

pronunciado pelos outros, os comportamentos e gestos daqueles à sua volta. 

Assim, começa a dominar inconscientemente sua identidade corporal, e, com 

isso, ao dar os primeiros passos, passar pela suspensão da amamentação etc., 

a criança se reconhece como um ser único, individualizado. 

 
 
Nesse instante, porém, o eu [je] é como que captado por esse eu 
[moi] imaginário: de fato, o sujeito, que não sabe o que é, acredita ser 
aquele eu [moi] a quem vê no espelho. Trata-se de um engodo, é 
claro, já que o discurso desse eu [moi] é um discurso consciente, que 
faz “semblante” de ser o único discurso possível do indivíduo, 
enquanto existe, como que nas entrelinhas, o discurso não 
controlável do sujeito do inconsciente. (ROUDINESCO; PLON, 1998, 
p. 212) 

 

 

O ‘estádio do espelho’ é, então, a primeira conexão da criança com a 

formação do eu.  

Continuando na tentativa de compreender a formação dos sujeitos e de 

suas identidades, há de se destacar, também na área psicanalítica, os estudos 

que Freud ([1915], 2006) realizou a respeito do aparelho psíquico. Dentre as 

principais teorias desenvolvidas por ele, duas são mais importantes a serem 

abordadas no presente trabalho: a teoria topográfica, na qual realiza um estudo 

aprofundado da mente dentro do aparelho psíquico, com o estabelecimento de 

três níveis: consciente (cs), pré-consciente (pcs) e inconsciente (ics); e a teoria 

estrutural da mente, dividida em três instâncias funcionais: o Id, o Eu (ego) e o 

Super-eu (Superego). 

Na questão da teoria topográfica, o conceito de inconsciente surge a 

partir da teoria da repressão (FREUD, [1915], 2006). A partir disso, se 

estabelecem “dois tipos de inconsciente: o que é latente, mas capaz de 

consciência, e o reprimido, que em si e sem dificuldades não é capaz de 

consciência” (p.13). O latente refere-se ao pré-consciente e o reprimido é 

limitado dinamicamente ao inconsciente (FREUD, [1915], 2006). 

No inconsciente estão os pensamentos reprimidos e que só se tornam 

conscientes em ocasiões muito especiais. É onde fica localizada a maior parte 

da vida psíquica do sujeito. Ali se encontram representações de impulsos, 

ideias, principalmente reprimidas, as quais são negadas o acesso à 
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consciência, mas que tem grande influencia na vida consciente. Estas ideias 

reprimidas geralmente aparecem de forma disfarçada nos sonhos e nos 

distúrbios neuróticos (FREUD, [1915], 2006). 

Porém, o pré-inconsciente (pcs) está mais próximo do consciente (cs) 

que do inconsciente (ics) (FREUD, [1915], 2006). Freud ([1915], 2006, p. 25) 

explica que: 

 
 

Um ato psíquico passa, em geral, por duas fases e que entre ambas 
há uma espécie de teste (censura). Na primeira fase, o ato psíquico 
se encontra em estado inconsciente e pertence ao sistema Ics; se no 
teste ele for rejeitado pela censura, a passagem para a segunda fase 
ser-lhe-á interditada; nesse caso, ele é designado na psicanálise 
como recalcado e terá de permanecer inconsciente. Mas, caso seja 
aprovado no teste, ele ingressa na segunda fase e passa a pertencer 
ao segundo sistema, que chamamos de sistema cs. No entanto, a 
mera pertinência a esse sistema ainda não define de forma 
inequívoca a sua relação com a consciência. Esclarecendo: ele pode 
ainda não se encontrar em estado consciente, mas certamente ser 
capaz de tornar-se consciente, isto é, sob certas condições ele agora 
pode tornar-se objeto da consciência sem ter de enfrentar maiores 
resistências. 
 
 

Logo, o sistema Pcs é responsável por “viabilizar o trânsito entre os 

conteúdos das ideias, de modo que elas possam comunicar-se e influenciar-se 

mutuamente” (FREUD, 1915, p. 39).   

Destarte, compreende-se que o pré-consciente contém os pensamentos 

que não estão conscientes em um determinado momento. Estes pensamentos 

podem ser ativados espontaneamente pelo cérebro ou por evocação do próprio 

indivíduo, como, por exemplo, as lembranças. 

Quando esses pensamentos são ativados, eles vão para o terceiro nível, 

o consciente (cs), que, segundo Freud ([1915], 2006, p.16), “é a superfície do 

aparelho psíquico”. O consciente contém todos os pensamentos que fazem 

parte da vida presente do sujeito; é nele que ficam “todas as percepções que 

vêm de fora (percepções sensoriais) e de dentro, às quais chamamos de 

sensações e sentimentos” (p.17). 

Na relação entre os três níveis topográficos do aparelho psíquico, Freud 

([1915], 2006) explica que as ideias no ics se constroem em cima de algum 

material que permanece desconhecido, enquanto que as ideias no pcs se 

constroem a partir da ligação com representações verbais. Essas 
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representações são resíduos mnemônicos que podem retornar à consciência. 

Freud ([1915], 2006, p.17) ressalta, ainda, que “apenas pode-se tornar 

consciente aquilo que uma vez já foi percepção cs, e que, excluindo os 

sentimentos, o que a partir de dentro quer tornar-se consciente deve tentar 

converter-se em percepções externas”. 

Para além da teoria topográfica, Freud ([1916], 2006) elaborou a teoria 

estrutural, a qual está relacionada à personalidade dos sujeitos. A partir desta, 

detectou o Eu – que Freud utiliza como ego em estudos posteriores -, o que 

controla os processos psíquicos na pessoa. O Eu é a identidade do sujeito, 

gerado a partir do Id e do super-eu (superego). É, além disso, a personalidade 

que o sujeito mostra para os outros na sociedade:  

 
 

O ego é o que mais seguramente se opõe à verdade do ser. O ego 
concentra todos os ideais da pessoa, o que quer ser ou ainda o que 
pensa ser. O ego é o outro de nós mesmos, assimilado, chapeado de 
alguma maneira sobre si como um molde inadequado. (LEMAIRE, 
1979, p. 117) 

 
 

O Eu está ligado ao Super-eu (superego), que é a instância construída 

pela cultura que cerca o sujeito pelas condutas morais da sociedade em que se 

vive: 

 
 

O superego de uma criança é, com efeito, construído segundo o 
modelo não de seus pais, mas do superego de seus pais; os 
conteúdos que ele encerra são os mesmos, e torna-se veículo da 
tradição e de todos os duradouros julgamentos de valores que dessa 
forma se transmitiriam de geração em geração (FREUD, [1932], 
2006, p. 47). 
 
 

O Id (isso), em contraponto ao Super-eu, é a instância interna dos 

sujeitos, o impulso que está ligado à necessidade de prazer, é onde ficam as 

paixões (FREUD, [1916], 2006). Os sujeitos nascem apenas com o id, 

enquanto que o Super-eu é construído ao longo da vida deles. O id:  

 
 

É considerado um reservatório pulsional desorganizado, assimilado a 
um verdadeiro caos, sede de “paixões indomadas” que, sem a 
intervenção do eu, seria um joguete de suas aspirações pulsionais e 
caminharia inelutavelmente para sua perdição (ROUDINESCO; 
PLON. 1998, p.400).  
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À vista disso, o super-eu (ROUDINESCO; PLON, 1998) é o gerador de 

conflitos entre o mundo externo e o mundo interno, entre o Eu e o Id. Vê-se, 

com isso:  

 
 

Esse Eu como uma pobre criatura submetida a uma tripla servidão, 
que sofre com as ameaças de três perigos: do mundo exterior, da 
libido do Id e do rigor do Super-eu. Três espécies de angústia 
correspondem a tais perigos, pois a angústia é a expressão de um 
recuo ante o perigo (FREUD, [1923], 2011, p. 53).  

 
 

Então, no que cerne aos sujeitos, compreende-se que o Eu está sempre 

conflitando com os desejos do Id e a aceitação do Super-eu. Nem sempre o Eu 

satisfaz as vontades do Id por serem condenadas pelo Super-eu. Quando os 

desejos do Id são reprimidos, leva-se o sujeito à Neurose. Além disso, quando 

se reprime demais o id para dar razão ao superego, o sujeito acaba 

demonstrando à sociedade aquilo que ela deseja que ele seja e não, de fato, 

quem ele é. Portanto, o Eu (ego), que é o formador da identidade, precisa 

trabalhar constantemente para que haja um equilíbrio sobre os desejos do Id e 

o que é ou não aceitável pelo Super-eu (superego) e encontre uma solução 

que agrade ambas as instâncias. 

 À luz desse estudo, Freud chegou a uma definição do que seria a 

representação de indivíduo: 

 
 
Um indivíduo é então, para nós, um Id [um algo] psíquico, 
irreconhecido e inconsciente, em cuja superfície se acha o Eu, 
desenvolvido com base no sistema Pcp, seu núcleo. [...] O Eu não é 
nitidamente separado do Id, conflui com este na direção inferior 
(FREUD, [1923], 2011, p. 21, 22). 
 
 

No campo da filosofia, o sujeito constrói sua identidade a partir de 

processos ontológicos, que dependem da relação de alteridade com outrem.  

Levinas (1980) estabelece a relação de acolhida a outrem – por meio da 

subjetividade - com a ideia do infinito, que, consequentemente, faz parte da 

caracterização e do autorreconhecimento do sujeito enquanto ser. Essa 

acolhida representa a hospitalidade.  
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O filósofo francês (LEVINAS, 1980) faz uma analogia de morada e casa 

com a interioridade do Eu, que é um universo totalmente desconhecido, 

povoado de segredos, memórias, pensamento e emoções (BAPTISTA, 2005). 

Assim sendo, é necessária a habitação para que esta casa tenha sentido. 

Dessa forma, Levinas (1980, p. 135) diz que “a casa serviria para a habitação 

como o martelo para pregar um prego ou a pena para a escrita. Pertence, de 

fato, ao conjunto das coisas necessárias à vida do homem”. 

Logo, a habitação é essencial a todos os sujeitos. Ela ocorre mediante a 

abertura da própria subjetividade para acolher a subjetividade do Outro – de 

Outrem, pautadas sempre na ética, ou seja, ocorre como hospitalidade 

(LEVINAS, 1980). A linguagem é o principal elemento que proporciona essa 

abertura, pois “a linguagem condiciona [...] o funcionamento do pensamento 

racional: dá-lhe um começo no ser, uma primeira identidade de significação no 

rosto de quem fala” (p. 183). É “a significação que torna possível a função do 

signo”, sendo essa significação outrem e, além disso, é a partir da linguagem 

que “o sujeito sobrevoa a sua existência ao designar o que possui ao outro, ao 

falar” (p. 188).  

 Então, a autorização do Eu para a entrada e morada de Outrem em sua 

casa permite o processo de fecundidade da relação. Porém só ocorre na 

medida em que a subjetividade do Eu concede liberdade a Outrem para 

percorrer esse universo desconhecido.  

 É a partir das etapas anteriormente citadas que se torna possível a 

separação dos sujeitos (LEVINAS, 1980), pois o Eu existe na medida em que 

refugia-se na casa, processo antagônico ao da inclusão de um estranho no 

próprio mundo. Dito isso, “o edifício só ganha significação de morada a partir 

desse recolhimento” (p. 137) sem que, no entanto, o sujeito perca a relação de 

intimidade com o mundo habitado (BAPTISTA, 2005). Compreende-se, com 

isso, que o sujeito consegue identificar-se a partir do outro e na medida em 

que, ao mesmo tempo, consegue se destituir de outrem, passando por um 

período de reflexão e dissociação entre o que é o Eu e o que é o Outro. Nisso, 

Levinas (1980) corrobora ao afirmar que “é do acolhimento do infinito do Outro 

– que ele recebe a liberdade em relação a si que tal desapossamento exige” (p. 

188). 



40 
 

A identidade do sujeito em questão é construída a partir do infinito do 

outro, que o auxilia a diferenciar do infinito do próprio Eu. Para isso, Levinas 

constata que “a alteridade do Outro, aqui, não resulta da sua identidade, mas 

constitui-a” (p. 229). 

O Eu, então, para Levinas (1980, p. 24), consiste em: 

 
 

Para além de toda a individualização que se pode ter de um sistema 
de referências, possuir a identidade como conteúdo. O eu não é um 
ser que se mantém sempre o mesmo, mas o ser cujo existir consiste 
em identificar-se, em reencontrar a sua identidade através de tudo o 
que lhe acontece. É a identidade por excelência, a obra original da 
identificação. 
 
 

Apesar de a psicanálise e a filosofia abordarem a questão dos sujeitos 

como ocorrendo de um determinado modo, no campo sociológico acredita-se 

que a própria maneira de construção dessa identidade tenha se alterado ao 

longo dos tempos. Hall (2003), por exemplo, corrobora essa questão ao divergir 

a concepção de identidade do sujeito do iluminismo, do sujeito sociológico e do 

sujeito pós-moderno. 

A concepção do sujeito do iluminismo é individualista (HALL, 2003). A 

ideia é que esse sujeito estava centrado nele mesmo, considerando-se um ser 

“unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e de ação” (p. 

11). Além disso, o ‘centro’ desse sujeito “consistia num núcleo interior, que 

emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, 

ainda que permanecendo essencialmente o mesmo – contínuo ou “idêntico” a 

ele – ao longo da existência do indivíduo” (p.11).  

Já a concepção do sujeito sociológico acompanhou a estruturação da 

complexidade do mundo moderno, na qual a “identidade é formada na 

‘interação’ entre o eu e a sociedade” (HALL, 2003, p.11). Esse sujeito possuía 

um núcleo interior que era formado a partir da relação que ele estabelecia com 

as pessoas que eram importantes para ele, “que mediavam para o sujeito os 

valores, sentidos e símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela habitava” 

(p.11). 

No entanto, as transformações da sociedade começaram a ocorrer de 

maneira mais dinâmica, alterando rapidamente o comportamento da mesma. 

Com isso, o sujeito pós-moderno é composto por várias identidades, sendo um 
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sujeito fragmentado. Ele está sempre se adaptando à velocidade das 

transformações. “O sujeito assume identidades diferentes em diferentes 

momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente” 

(HALL, 2003, p.13). 

Bauman (2011), seguindo a mesma linha de pensamento de Hall (2003), 

faz um comparativo entre a identidade de antigamente (modernidade) e a de 

hoje (pós-modernidade). Antigamente, era comum que os filhos seguissem os 

rumos dos pais, já possuíssem um destino pré-definido, herdando a identidade 

destes. O sujeito de hoje constrói seu próprio destino a partir da gama de 

opções que a vida lhe oferece e, assim, constrói, aos poucos, sua identidade.  

Para isso, cumpre relevo caracterizar o que é a sociedade pós-moderna 

para situar como ocorre a variação da construção dessa identidade nos sujeitos 

neste período. 

 

2.2 SOCIEDADE HIPERMODERNA 

 

Estudos de Burry (1955, p. 64, apud Kumar, 1996, p. 114) datam o início 

da era moderna no século XV, com a invenção da imprensa, da pólvora e 

bússola, as quais: 

 
 

Alteraram a aparência e a existência de todo o mundo: primeiro, na 
literatura, em seguida na guerra e, por último, na navegação; e 
inumeráveis mudanças delas derivaram, de tal modo que nenhum 
império, seita ou astro parecem ter exercido poder e influência 
maiores sobre os assuntos humanos do que essas descobertas 
mecânicas. (Bacon 1860, p. 446, apud Kumar, 1996, p. 114). 

 
 

Em referência aos sujeitos de Hall (2003), o sujeito do iluminismo estava 

presente a partir de meados dessa época, caracterizado na centralidade do Eu 

e focado nas descobertas científicas e conquistas libertárias. Lipovetsky (2004) 

argumenta que, quando se pensa em modernidade, logo associa-se o indivíduo 

com os valores do ser autônomo, que foge da tradição e valoriza a liberdade e 

a igualdade. Pode-se dizer, também, que o sujeito do iluminismo foi, ainda, a 

mola propulsora das transformações sociais que viriam em seguida 

(PAZZINATO; SENISE, 1993). 
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Posteriormente à Era Moderna, veio a Idade Contemporânea, que teve 

início no final do século XVIII – marcada pela Revolução Francesa - e que 

prevalece até os dias de hoje (PAZZINATO; SENISE, 1993).  

Ao longo desse período, o sujeito do Iluminismo começou a sofrer o 

processo de descentração. No século XIX, ele deu lugar ao sujeito sociológico, 

com base em dois importantes eventos que marcaram esse período na 

sociedade: a “biologia darwiniana” e o “surgimento das novas ciências sociais” 

(HALL, 2003, p. 30), especialmente com o estudo do indivíduo - na psicologia, 

pelos processos mentais, e na sociologia pela desconstrução do sujeito 

cartesiano (HALL, 2003).  

Logo em seguida, na segunda metade do século XX, surgiu o sujeito 

pós-moderno, “conceptualizado (sic.) como não tendo uma identidade fixa, 

presencial ou permanente” (HALL, 2003, p. 12).  

Entretanto, Lipovétsky (2004) argumenta que, desde aproximadamente 

os anos 1970, a sociedade atual está situada numa nova era, a qual ele chama 

‘hipermodernidade’, contrariando o termo ‘pós-moderno’ utilizado por Hall 

(2003).  

Lipovetsky e Charles (2004) defendem o termo “hipermodernidade” por 

acreditar que a ideia do termo ‘pós-moderno’ sugere uma ruptura da 

modernidade e o que veio posteriormente, sendo que a sociedade ainda 

encontra-se abarcada na modernidade, apenas com uma intensificação dos 

valores que a caracteriza. Sendo assim, na introdução ao pensamento do 

sociólogo e filósofo francês, Charles (2004, p. 26) explica que a 

hipermodernidade é: 

 
 
Uma sociedade liberal, caracterizada pelo movimento, pela fluidez, 
pela flexibilidade; indiferente como nunca antes se foi aos grandes 
princípios estruturantes da modernidade, que precisaram adaptar-se 
ao ritmo hipermoderno para não desaparecer.  
 
 

Giddens (2002) prefere caracterizar a sociedade atual pelo nome de alta 

modernidade, pois é “marcada pela radicalização e globalização dos traços 

básicos da modernidade” (p. 221).  
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Bauman, por sua vez, utiliza os termos ‘fluidez’ e ‘liquidez’ como 

metáforas da sociedade atual, caracterizadas pela rapidez com que se 

modifica. O sociólogo polonês (2001, p. 8) argumenta que: 

 
 
Há líquidos que, centímetro cúbico por centímetro cúbico, são mais 
pesados que muitos sólidos, mas ainda assim tendemos a vê-los 
como mais leves, menos “pesados” que qualquer sólido. Associamos 
“leveza” ou “ausência de peso” à mobilidade e a inconstância: 
sabemos pela prática que quanto mais leves viajamos, com maior 
facilidade e rapidez nos movemos.  

 
 
Seguindo essa linha, a modernidade poderia ser caracterizada pelos 

sólidos, que possuem uma forma e resistem ao tempo. Os fluidos são 

caracterizados pelo oposto, não há uma dimensão espacial e se alteram 

muito rapidamente. Logo, “ao descrever os sólidos, podemos ignorar 

inteiramente o tempo; ao descrever os fluidos, deixar o tempo de fora seria 

um grave erro” (BAUMAN, p. 8).  

Apesar dos diversos termos, as características são as mesmas, sendo 

tratados como sinônimos no presente trabalho. A sociedade moderna era 

totalitarista e caracterizada pela produção em massa e relações verticais; a 

atual, que é democrática, está marcada pela exaltação do consumo e pelo 

hedonismo (BAUMAN, 2001, 2011; LIPOVETSKY, 2005).  

Tudo nessa nova era, a que Lipovetsky (2004) também denomina de 

‘era do vazio’, pode ser elevado pelo prefixo superlativo hiper, como 

hiperconsumo, hipernarcisismo, hiperindividualismo. Essa supervalorização das 

coisas gera uma contradição no indivíduo, pois: 

  
 
[...] Quanto mais a sociedade se humaniza, mais se amplia a 
sensação de anonimato; quanto maior a indulgência e a tolerância, 
mais cresce a falta de confiança em si mesmo; quanto mais se fica 
velho, mais se tem medo de envelhecer; quanto menos se trabalha, 
menos se quer trabalhar; quanto mais os costumes se liberalizam, 
mais aumenta a sensação de vazio; quanto mais a comunicação e o 
diálogo se institucionalizam, mais os indivíduos se sentem sós e mais 
incapazes de fazer contato; quanto mais cresce o bem estar, mais a 
depressão triunfa (LIPOVETSKY, 2005, p. 103).  

 
À luz desse pensamento paradoxal, o consumo das coisas e das 

relações é, ao mesmo tempo, tão exacerbado e efêmero que acaba por se 

tornar vazio, perdendo sua representação e sentido na sociedade.  
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O hiperindividualismo e a exaltação do consumo mostram que os 

sujeitos de hoje tentam passar uma imagem daquilo que eles não são para 

agradar aqueles de que não gostam e se sentirem inclusos (terem um status) 

naquela sociedade em que vivem (LIPOVETSKY, 2005). Todavia, tudo se 

transforma tão rápido que esses sujeitos nunca vão conseguir obter êxito, 

tornando-os permanentemente insatisfeitos (BAUMAN, 2001). Podemos, 

assim, dar o nome a estes sujeitos de imaturo perpétuo (BOUTINET, 1998 

apud BAPTISTA, 2005), que é o “adulto angustiado e fatigado, sempre com 

pressa e sempre em atraso face às múltiplas exigências de uma sociedade que 

cobra sua juventude e sua energia produtiva impiedosamente” (BAPTISTA, 

2005, p. 161).   

Lipovetsky (2004) relaciona à figura desse sujeito à ideia do narcisismo2. 

O termo narcisismo foi introduzido, pela primeira vez, na psicanálise, em 1899, 

por Näcke (apud FREUD, [1914]), para designar um estado elevado de amor 

por si mesmo. O sociólogo-filósofo francês aborda que: 

 
 
O narcisismo não se caracteriza apenas pela auto-absorção 
hedonista, mas também pela necessidade de se reagrupar com seres 
“idênticos”, não só para se tornar útil e exigir novos direitos como 
também para se libertar, para organizar os problemas íntimos por 
meio do “contato”, do “vivido”, do discurso na primeira pessoa: a vida 
associativa, instrumento psicológico (LIPOVETSKY, 2005, p. XXIII).  
 
 

Giddens (2002, p. 158) acrescenta que: 

 
 
O narcisismo relaciona os eventos externos às necessidades e 
desejos do eu, apenas perguntando “o que isso significa para mim”. O 
narcisismo supõe uma procura constante da auto-identidade, mas é 
uma procura frustrada, porque a busca incansável de “quem sou” é 
uma expressão de absorção narcisista e não uma procura realizável. 
[...] O narcisismo trata o corpo como instrumento de satisfação 
sensual, em vez de relacionar a sensualidade à comunicação com os 
outros.  
 
 

Conectando as duas ideias, tem-se que o sujeito narcisista é o próprio 

imaturo perpétuo, está em constante busca para definir sua própria identidade, 

pensando apenas no que será benéfico a ele e descartando o que não serve 

ou deixou de servir. Ao mesmo tempo em que esse sujeito está nessa busca 

                                                           
2
 Narciso é um personagem da mitologia grega – forte, belo e orgulhoso de si mesmo – que 

morre após passar dias contemplando a própria imagem refletida na água. 
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implacável do Eu - da unicidade do ser -, ele vê a necessidade de se agrupar 

com outros sujeitos similares a ele – gostos, opiniões, personalidades -, a fim 

de se sentir parte de algo, gerando uma dualidade.  

Nesse agrupamento, as relações se tornam meramente descartáveis, 

líquidas (BAUMAN, 2002). O sujeito estabelece, por um tempo indefinido, uma 

relação com o Outro por encontrar nele uma igualdade do Eu e, com isso, o 

ajude a definir a própria identidade. No entanto, quando esse Outro não possui 

mais ‘utilidade’ – opiniões e comportamentos, por exemplo, tornam-se 

díspares-, ele é descartado e o Eu busca um novo Outro para ‘substituí-lo’.   

Bauman (2011) ilustra esse problema na comparação entre os laços 

humanos das comunidades e as redes (sociais). O sociólogo polonês explica 

que a comunidade precede o sujeito, enquanto que, ao contrário da 

comunidade, a rede é construída e mantida pelos sujeitos por duas atividades 

diferentes: conectar e desconectar.  

Os laços humanos são uma mistura de benção e maldição: benção pela 

satisfação em ter outro em quem confiar, e maldição porque romper um laço é 

uma tarefa muito árdua, exige um processo de preparação para encontro face 

a face com o outro. No caso das redes, não há essa mistura, o que a torna 

ainda mais atrativa: a facilidade no ato de desconectar. É fácil fazer amigos nas 

redes, conectar-se, mas é mais fácil ainda clicar em um único botão para 

‘desfazer’ essa amizade com o outro (BAUMAN, 2011). 

Dessa forma, no estabelecimento de laços humanos e na busca pela 

felicidade, pelo Eu – tanto antigamente quanto na modernidade líquida-, 

enfrentam-se dois valores essenciais e indispensáveis, quais sejam a liberdade 

de escolha e a segurança oferecida pelo pertencimento. Bauman (2005; 2011) 

argumenta que a segurança sem liberdade representa escravidão. Por outro 

lado, liberdade sem segurança significa “completo caos, incapacidade de fazer 

nada, planejar nada”. Logo, precisa-se de ambos. No entanto, sempre haverá 

perda de um dos lados, pois “cada vez que você tem mais segurança, você 

entrega um pouco da sua liberdade. Não há outra maneira. Cada vez que você 

tem mais liberdade, você entrega parte da sua segurança”.  

Baptista (2005) corrobora essa ideia ao dizer que é preciso ceder um 

pouco dessa liberdade para deixar com que o outro entre e percorra o mundo 
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do Eu, correndo sempre um risco de o encontro não ser bem sucedido. Por 

outro lado, se o Eu não cede essa liberdade, não há relação a ser estabelecida.  

Essa dualidade entre liberdade e segurança também faz parte do 

processo de construção da identidade do sujeito. Para Bauman (2005, p.35), 

 
 

O anseio por identidade vem do desejo de segurança, ele próprio um 
sentimento ambíguo. Embora possa parecer estimulante no curto 
prazo, cheio de promessas e premonições vagas de uma experiência 
ainda não vivenciada, flutuar sem apoio num espaço pouco definido, 
num lugar teimosamente, perturbadoramente, “nem-um-nem-outro”, 
torna-se a longo prazo uma condição enervante e produtora de 
ansiedade. 

 
 
Então, a ansiedade é causada pelo desejo de se ter a segurança 

durante a construção da identidade sem, ao mesmo tempo, querer se 

desprender dessa segurança para correr devidos riscos. Giddens (2002) 

entende que “ansiedades e inseguranças afetaram outras épocas além da 

nossa, [...] mas o conteúdo e a forma das ansiedades predominantes 

certamente mudaram”. (p. 37). O sociólogo britânico explica que a mudança 

de identidade era claramente indicada, como, por exemplo, “quando um 

indivíduo saía da adolescência para a vida adulta, e, nos tempos de hoje, o eu 

alterado tem que ser explorado e construído como parte de um processo 

reflexivo de conectar mudança pessoal e social” (p. 37). 

Além disso, a velocidade com que a sociedade se modifica induz o 

sujeito a transformar constantemente sua identidade, buscando coisas novas 

que acrescentem ou ajudem a modificá-la. Com isso,  

 
 
Uma posição fixa dentro de uma infinidade de possibilidades [...] não 
é uma perspectiva atraente. Em nossa época líquido-moderna, em 
que o indivíduo livremente flutuante, desimpedido, é o herói popular, 
“estar fixo” – ser “identificado” de modo inflexível e sem alternativa – é 
algo cada vez mais malvisto (BAUMAN, 2005, p. 35).  

 

Essa inconstância identitária representa o que o sociólogo polonês 

chama, metaforicamente, de turista. O turista é aquele sujeito que está sempre 

viajando, onde o mundo é sua casa, é regido pela mobilidade, movido pelos 

sonhos. Nem a estadia nem o destino são planejados pelo turista. Muda-se de 

um lugar para outro quando se acha esgotado daquele lugar em que está e 
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acredita que há novos rumos a serem descobertos (BAUMAN, 1998). O turista 

é o sujeito líquido, que altera a própria identidade a todo o tempo e está 

sempre com sede de coisas novas. 

Ao contrário do turista, há o vagabundo, aquele ser que acredita que 

“estar livre significa não ter de viajar de um lado para o outro” (BAUMAN, 1998, 

p. 117), gostam de ter um lar e permanecer dentro dele. Enquanto “os turistas 

viajam porque querem”, os vagabundos viajam “porque não têm nenhuma outra 

escolha” (p. 117), vão para as estradas quando “perdem a paciência” e se 

recusam a tolerar a presença estranha das pessoas (BAUMAN, 1998). O 

vagabundo é o sujeito vanguarda, aquele que gosta das coisas como estão e 

só altera sua identidade quando realmente necessário.  

Ligado à ideia do vazio dos sujeitos na era hipermoderna, Bauman 

(2002) apoia-se no termo cunhado por Kociatkiewicz e Kostera (1999, p. 143) 

sobre os espaços vazios, que são “lugares a que não se atribui significado. Não 

precisam ser delimitados fisicamente por cercas ou barreiras. Não são lugares 

proibidos, mas espaços vazios, inacessíveis porque invisíveis”. Bauman (2002) 

considera esses espaços como sendo destituídos de projetos, são resíduos de 

lugares. 

Deve-se atentar, todavia, que o termo de espaço vazio difere do termo 

de não-lugar, cunhado por Augé [s.d] (apud BAUMAN, 2001; BAPTISTA, 

2005). O não-lugar é um espaço urbano destituído de identidade, relações e 

história e que serve apenas para o trânsito ou consumo (cafeterias, hotéis, 

aeroportos, estações de trem etc.). 

O espaço vazio varia de sujeito para sujeito, pois depende da realidade 

em que cada um está inserido e dos caminhos que ela percorre para chegar 

aos lugares destino. Bauman (2001, p. 122) complementa a ideia dizendo que: 

 
 
O vazio do lugar está no olho de quem vê e nas pernas ou rodas de 
quem anda. Vazios são os lugares em que não se entra e onde se 
sentiria perdido e vulnerável, surpreendido e um tanto atemorizado 
pela presença de humanos. 

 
 
Assim, além das questões a respeito dos espaços, da abordagem das 

questões que constituem os sujeitos e da sociedade atual, defronta-se com a 

necessidade de incorporar as questões de hospitalidade na discussão. 
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3.  HOSPITALIDADE NA HIPERMODERNIDADE 

 

 Quando se fala da sociedade pós-moderna, há de se pensar também na 

prática do turismo, incluindo esse ponto na discussão. O turismo praticado na 

hipermodernidade é diferente daquele praticado na modernidade.  

Durante muito tempo, o turismo era uma atividade restrita à sociedade 

aristocrática, por demandar muito dinheiro e tempo; era vista como uma prática 

econômica (OLIVEIRA, 2003). Saía-se da residência atual para outro lugar 

para consumir o produto ofertado de certa localidade.  

Após a segunda guerra mundial, houve um boom nas viagens a lazer, 

trazendo à tona o turismo de massa (OLIVEIRA, 2003) e ocasionando o 

interesse de organizações em transformar localidades em espaços turísticos. 

Desde a virada do século XX para o século XXI, o turismo é visto além de uma 

prática econômica e feita com objetivo de lazer: é tratado como uma 

experiência, um fenômeno comunicacional (WAINDBERG, 2003). Na 

perspectiva de compreensão do turismo como uma atividade não somente 

econômica, mas também cultural, social: 

 
 

O real do turismo é uma amálgama na qual tempo, espaço, diversão, 
economia, tecnologia, imaginário, comunicação e ideologia são partes 
de um fenômeno pós-moderno, em que o protagonista é o sujeito, 
seja como produtor ou consumidor da prática social turística. Não 
nego a contingência material do turismo em sua expressão 
econômica, mas esta ocorre historicamente, em espaços e tempos 
diferenciados, cultural e tecnologicamente construídos, a serem 
irrigados com o desejo de um sujeito biológico. Sujeito objetivado, 
fundamental para a compreensão do fenômeno turístico como prática 
social, e subjetivado em ideologias, imaginários e necessidade de 
diversão, na busca do elo perdido entre prosa e poesia (MOESCH, 
2002, p. 31). 

 

 A prática do turismo, hoje, faz parte de todas as classes das sociedades. 

Não é mais uma prática feita por lazer, mas por experiência, pela necessidade 

de fugir do cotidiano (KRIPPENDORF, 2006) e pelo consumo do imaginário 

construído para aquele sonhado lugar. 

 Para a sociedade contemporânea, a ideia de viajar está, também, 

conectada ao imaginário de status (GASTAL, 2003, p. 56). É preciso viajar para 

se sentir integrante da sociedade, pois quem não viaja é vagabundo (BAUMAN, 

1998). Logo, “não ‘viajar’ é como não possuir um carro ou uma bela casa. É 
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algo que confere status, nas sociedades modernas, e julga-se também que 

seja necessário à saúde” (URRY, 2001, p. 19).  

 Além do consumo de imaginários, especialmente aquele ligado ao 

status, a essência do turista está em buscar e desvendar o desconhecido, o 

que é estranho. Mais do que adquirir novas experiências, é encontrar a si 

próprio, construir sua identidade. Nessa busca, o imaginário pode ser 

considerado o motor que gera as expectativas acerca de um destino e, 

também, um método para a realização da experiência turística (HORA; 

CAVALCANTI, 2003). Para Gastal (2003, p. 55), “produzir e consumir 

imaginários passou a fazer parte das necessidades humanas”. A autora 

acredita que o consumo dos produtos turísticos “é um bem que adquirimos e 

que ‘temos’, após usufruí-lo, a exemplo de outros bens materiais (mesmo não 

sendo, lato sensu, material). E que nos agrega frutos sociais e psíquicos” 

(GASTAL, 2003, p. 56). 

 No entanto, a necessidade de consumir imaginários dos produtos 

turísticos está conectada ao superlativo hiper que caracteriza a sociedade 

atual. A economia dessa sociedade trabalha constantemente para criar a 

necessidade de compra no consumidor. Como corrobora Waindberg (2003, p. 

18) “a economia pós-moderna é aquela na qual a imagem do consumo 

demanda o produto”. Além disso, os produtos de hoje são feitos para serem 

descartáveis, dando início a um ciclo de consumo exacerbado e que se tornou 

“necessário”. Gastal (2003, p. 55) atesta que “vivemos na era do consumo, 

quando compramos não mais para atender apenas as nossas necessidades, 

mas para atender nossos desejos transformados em necessidades”. 

 Então, o imaginário presente no desejo de conhecer um lugar específico 

torna-se uma necessidade para o sujeito, que o transforma em meta a ser 

conquistada, adquirida. Nisso, o sujeito, ao praticar o turismo, está em uma 

busca constante de conhecer novos lugares e registrá-los para recordar 

posteriormente, de consumir as expectativas criadas a respeito do que deseja 

encontrar no destino e de como aproveitá-las. 

 Dessarte, consomem-se produtos pré-preparados para aquilo que se 

deseja mostrar para que o turista saia satisfeito. Wainberg (2003) compara o 

movimento turístico à rede de fast-food, no qual: 
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Nada de investidas antropológicas, nem de pesquisas etnográficas. 
Neste andar, às pressas, lê-se o discurso ambiental como se lê um 
jornal: um pouco das manchetes, alguns olhares nos leads, atenção 
às ilustrações, e muito eventualmente, mergulho na narrativa. O 
movimento turístico é, por isso mesmo, pobre e superficial. E este o 
seu valor supremo: não exige o que o turista-consumidor não deseja 
dar – introspecção, reflexão, dúvidas. Nada disso (WAINBERG, 2003, 
p. 14). 
 
 

Nesse sentido, o turista chega ao destino para consumir rapidamente 

nada além do produto criado nas dimensões exatas para atender suas 

expectativas. Não havendo um aproveitamento do local visitado para conhecer 

melhor os lados positivos e negativos, o turista consumidor sai, então, satisfeito 

com a ‘fantasia’ fabricada pelas organizações locais para mascarar os 

problemas locais e esconder os espaços que merecem permanecer 

‘desconhecidos’.  

O movimento turístico é considerado por Morin (1997) como uma grande 

‘viagem-espetáculo’ a um universo que fuja do quotidiano, da vida real. Para 

isso, o pensador francês compara o turismo com o cinema, dizendo que o 

turista enxerga o destino visitado através de uma lente, um vidro, no qual lhe é 

passado aquilo que a organização de turismo da localidade deseja mostrar. O 

turista, ainda, “leva sua máquina fotográfica a tiracolo e, dentro em pouco, está 

mais preocupado em registrar que em ver” (p. 73).  

Entretanto, Morin (1997) diferencia o espectador do turista quando 

atesta que o turista se comunica com a região visitada, meio que por 

intermédio da troca de poucas palavras, podendo dizer que ‘esteve lá’, dando 

sentido ao movimento do espetáculo. Contrariamente, o espectador-turista 

percorre a região e adquire (souvenirs), não estabelecendo elo com tal lugar, 

estando lá apenas para consumir e conservar o status de quem foi.  

De maneira genérica, o sujeito consome artificialmente o produto 

turístico e o local em que este se encontra deixa à mostra para o turista 

consumir apenas aquilo que se deseja vender. Isso posto, Waindberg (2003) 

argumenta a respeito da comunicação turística, na qual o diálogo estabelecido 

é “de poucas trocas. Ofertam-se discursos. Consomem-se as falas de palavras 

escolhidas, planejadas e arranjadas. Este é o acordo tácito destes falantes e 

ouvintes.” (WAINDBERG, 2003, p. 16). Ainda assim, os diálogos são limitados 
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e “neste andar apressado, consomem-se marcas, imagens, significações 

empacotadas, narrativas agendadas por roteiros pré-moldados” (p.16). 

Percebe-se, então, uma congruência entre as ideias apresentadas: há, 

atualmente, a necessidade de viajar, de consumir produtos turísticos, de 

maneira produtiva para o próprio sujeito, uma jornada de autoconhecimento; no 

entanto, consomem-se artificialmente esses produtos, de forma a construir 

memórias artificiais, sem estabelecer uma relação com o local visitado.  Dessa 

forma, coloca-se a questão problema do trabalho: de que maneira a 

hospitalidade pode auxiliar na construção e relação entre esses sujeitos na 

prática do turismo?  

Sugere-se, a partir disso, que a prática da hospitalidade possa funcionar 

como um meio de estabelecer uma comunicação entre os sujeitos, abrindo 

portas para o acolhimento da alteridade do outro. Além disso, pode possibilitar 

a criação de elos verdadeiros e de confiança entre o morador e o turista, 

permitindo-se, com isso, que ambos causem impacto na identidade do outro e 

conheçam melhor a si próprios por meio dessa relação. 

 

3.1 ENCONTRO DE ESTRANHOS  

 

Ao falar de turismo, se lida, principalmente, com a questão cultural do 

visitante e do visitado. Cada um possui uma bagagem cultural diferente, que, 

quando postas frente-a-frente causam um choque. Esse choque gerado pelo 

encontro entre povos diferentes pode ser proveitoso, quando ambos os 

estranhos se permitem, a partir do respeito, compartilhar características de 

cada cultura, ou pode gerar desavenças entre eles. 

Para isto, pode utilizar o que Bauman (2001) dá o nome de ‘encontro de 

estranhos’, o qual “é um evento sem passado. Frequentemente é também um 

evento sem futuro (o esperado é que não tenha futuro), uma história para não 

ser continuada” (p. 111). O sociólogo polonês completa que esse encontro 

apoia-se sobre um fino tecido de aparência, palavras e gestos, no qual “não há 

espaço para tentativa e erro, nem aprendizado a partir dos erros ou expectativa 

de outra oportunidade” (p. 111). 

No turismo, isso é o mais provável que se aconteça. O turista chega ao 

meio urbano, consome o produto turístico e se relaciona inicialmente para obter 
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o necessário com os prestadores de serviços e com a comunidade local. Ele é 

um completo estranho na e para a localidade e vice-versa; é uma via de mão 

única na qual ambos estranhos devem tomar os devidos cuidados para que o 

choque seja positivo e consigam realizar alguma troca da qual poderão sair 

satisfeitos.  

Um encontro respeitoso e sem desavenças gera a civilidade, que, para 

Sennet (1978, p. 264 apud Bauman, 2001, p. 112) “tem como objetivo proteger 

os outros de serem sobrecarregados com nosso peso”. Para isso, utilizam-se 

máscaras que escondem o mal-estar e os sentimentos privados do sujeito de 

forma a manter uma sociabilidade pura entre os estranhos.  

 Essa máscara, todavia, influencia na maneira como o produto turístico 

será posto à mostra. A cultura deixa de ser um elemento de caracterização da 

população para se tornar uma mercadoria, posta da forma mais maquiada e 

arranjada para atrair os olhares do estranho que visita. Isso posto, Barreto 

(2000, p. 48) acredita que: 

 
O legado cultural, assim transformado em produto para consumo, 
perde seu significado. A cultura deixa de ser importante por si mesma 
e passa a ser importante por suas implicações econômicas. A história 
não é importante porque mostra as raízes, mas porque traz dinheiro.  
 
 

 Grinover (2006) discorda dessa ideia por acreditar que a cultura 

ultrapassa o valor econômico da mercadoria, sendo um meio de comunhão 

humana:  

 
 
Cultura é, fundamentalmente, desenvolvimento humano: construção 
de valores da paz e da solidariedade, modos de vida saudáveis, 
imaginário rico e fundamentado em utopias possíveis e impossíveis, 
identidades abertas a novas vivências, poéticas de um mundo novo 
(GRINOVER, 2006, p. 43). 
 
 

Além disso, Grinover (2006) baseia-se nos estudos de Hall (2003) ao 

compreender que a hibridação das culturas faz parte das novas identidades 

dos espaços nessa era hipermoderna. O processo de hibridação ocorreu 

graças aos efeitos da globalização, que permitiu a migração e a 

homogeneização entre os povos (HALL, 2003).  

No entanto, ao se falar dos turistas, Krippendorf (2006) critica a atitude 

egoísta desses perante os moradores do espaço visitado. Para o sociólogo, 
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“eles não buscam, de fato, o encontro, que só tem interesse se contribuir ao 

repouso e ao desligamento da própria terra. Dessa forma, os turistas e 

autóctones distanciam-se uns dos outros” (p. 84). Com isso, a relação é 

artificial, estabelecida apenas com objetivo comercial e o que deveria ser fato 

de aproximação, acaba por segregar.   

A publicidade influencia na artificialização do produto turístico: vende-se 

um paraíso e uma nova vida, diferente do cotidiano (KRIPPENDORF, 2006). O 

turista já forma na sua mente o imaginário de como é o local que será visitado. 

Essa formação ocorre a partir da máscara exposta para atraí-lo e, nessa 

relação, então, pode-se afirmar que: 

 
 
Na realidade, ele (o turista) não vem nem pelo país, nem pelos 
habitantes. É um passante que, na realidade, não vê nada. No fundo, 
ele procura apenas a confirmação de sua opinião preconcebida, isto 
é, ele deseja dispor do conforto a que está acostumado e reconhecer, 
na realidade, a imagem falsa que construiu sobre o país receptor 
(BOUHDIBA, 1981 apud KRIPPENDORF, 2006, p. 86).  
 

 
 O sujeito, ainda assim, desejará conhecer o local pela atratividade 

transmitida e consumida pelo imaginário por ser diferente do que já foi visto. 

Nisso, busca-se o desconhecido, como se desvendá-lo fosse necessário para 

preencher uma lacuna ou uma peça do quebra-cabeça da identidade. Esse 

desconhecido, no entanto, está presente somente no imaginário, pois ao se 

visitar o local, o turista procura sempre um elemento que lhe soe familiar, aquilo 

com o qual ele consiga se identificar (KRIPPENDORF, 2006). 

 Essa busca pelo familiar no local visitado é uma característica da 

atenuação do medo presente na sociedade hipermoderna. O medo e a 

insegurança sempre estiveram presentes nas sociedades, porém a 

exacerbação destes é causada pelo excesso de liberdade que é dada 

atualmente (BAUMAN, 2001).  

 Logo, com o imaginário de se consumir tal destino, vem também o medo 

de não saber o que encontrará por lá. A insegurança e a ansiedade, então, 

consomem em grande quantidade aquilo que já faz parte do cotidiano do 

sujeito. Não se sabe o que vai achar do outro lado da fronteira.  

 Entretanto, no turismo, da mesma maneira que o visitante sente o medo 

por não saber o que encontrará, o visitado também o sente, pois não sabe 
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quais as pretensões daquele sujeito no seu próprio espaço, representando uma 

quebra da comodidade que havia antes de um forasteiro ‘invadir’ o espaço. 

Nesse meio, o estrangeiro representa “alguém cuja ação é guiada por 

intenções que, no máximo, se pode tentar adivinhar, mas que ninguém jamais 

conhecerá com certeza” (BAUMAN, 2009, p. 14).  

 A acolhida do estrangeiro, por sua vez, ocorre perante a exposição ao 

risco (BAPTISTA, 2005). Derrida (2003) considera que o estrangeiro, antes de 

tudo, é estranho à língua, e, ao tentar pedir uma abertura, deve fazer tradução 

da própria língua para uma que não é dele, para tentar conseguir estabelecer 

uma comunicação com a comunidade local. Contudo, para que se estabeleça a 

acolhida, é necessário o cultivo do risco para a experiência da confiança básica 

(GIDDENS, 2002).  

 O medo pode ser o provedor da coragem para o cultivo do risco 

(GIDDENS, 2002). Todavia, pode, também, ser o provedor do isolamento do 

ser. Nesse sentido, Morin (2003, p. 71) afirma que “o sujeito isolado fecha-se 

nas instransponíveis dificuldades do solipsismo”, extinguindo as possibilidades 

de estabelecer qualquer troca com o estrangeiro.  

 Bauman (2009) utiliza o termo mixofobia para tratar do medo de 

misturar-se– e, também, conviver-, não só com o turista, mas com tudo aquilo 

que aspira diferente e desconhecido. Os seres que sofrem de mixofobia 

fecham-se na própria fortaleza, agrupam-se nas comunidades de semelhantes, 

como uma tentativa de evitar os riscos de sofrimento que os desafios e 

perigosos os fazem passar. 

 A partir disso, o consumo aparece como uma forma de manter esses 

seres na própria fortaleza (BAUMAN, 2009). A economia do consumo da 

modernidade líquida: 

 
 
Não expressa miraculosamente a verdade do desejo humano. Ao 
contrário, ela contribui principalmente para estimular o homem, para 
desvinculá-lo dos preceitos sociais que se produziram de geração em 
geração, e fazê-lo imergir num estado de agitação permanente 
(LIPOVETSKY, 2007, p. 31). 
 
 

 Além disso, “o hiperconsumismo desenvolve-se como um substituto da 

vida que almejamos, funciona como um paliativo para os desejos não-

realizados de cada pessoa” (LIPOVETSKY, 2007, p. 30). Então, o ser submete-



55 
 

se à indústria do consumismo como uma condição libertadora, e por mais que 

tome consciência da dependência, aceita-a como se fosse o que o fizesse se 

sentir livre (BAUMAN, 2001). Nisso, torna-se escravo dos desejos hedonistas 

do Id, perdendo a noção da “dicotomia entre a expectativa e o real, princípio de 

prazer e princípio de realidade” (LIPOVETSKY, 2007, p. 5). Isso cria no ser “um 

vazio que muito dificilmente pode ser preenchido” (p. 5). 

Por conseguinte, por não saber o que é de fato esse vazio, fica-se numa 

busca constante e ansiosa pelo nada, pois o imaturo perpétuo nunca estará 

satisfeito com o que encontra (BAPTISTA, 2005). 

Ademais, o imaturo perpétuo carrega os sentimentos medo e 

insegurança para o ambiente de trabalho. Ele trabalha constantemente de 

maneira a atingir metas e conquistar pontos, dedicando e sacrificando o tempo-

livre e consumindo horas-extras para conquistar posição e aprovação nesse 

ambiente. Com isso, ao tirar férias, não sabe como deve agir para relaxar, para 

aproveitar o tempo livre e não fazer nada, pois não sabe interromper o 

pensamento ligado à produção no trabalho e à preocupação de perder a vaga 

conquistada para outro sujeito que se dedicou muito mais enquanto este estava 

de “férias”. Nisso, Krippendorf (2006, p. 176) alega que: 

 
 

Inúmeras pessoas em férias sentem-se perdidas no novo ambiente e 
sofrem de solidão. Têm dificuldade em travar contatos e experimentar 
coisas diferentes das que costumam fazer em casa. Essa liberdade 
repentina as perturba. A vida cotidiana criou muitos bloqueios, fez 
nascer muitas inibições e paralisou as aptidões. É preciso, pois, que a 
animação derrube essas barreiras que impedem o indivíduo de 
concretizar o desejo de desabrochar durante as férias. A pessoa em 
férias está inteiramente disposta a empreender um esforço nesse 
sentido. A experiência já demonstrou que elas se decepcionam, 
precisamente durante as férias e o lazer, quando nenhum esforço 
lhes é exigido por excesso de oferecimentos. O prazer também nasce 
do esforço.  

 

 Observa-se, então, a falta de confiança no outro, o que gera uma 

ansiedade constante no sujeito por não conseguir se desligar do ambiente de 

trabalho e não saber o que acontece em sua ausência. 

 Logo, a experiência das férias, que deveria ser prazerosa, torna-se um 

fardo e prevalece a sensação de vazio (KRIPPENDORF, 2006), porque o 

sujeito não soube tirar proveito e relaxar. Assim, ele guardará a frustração para 
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si mesmo para não ter que assumir que as férias foram negativas e 

compartilhará a fantasia do que deveria ter sido (KRIPPENDORF, 2006). 

 Esse tipo de comportamento do imaturo perpétuo gera a fragilidade dos 

laços humanos (BAUMAN, 2001) e a individualização do sujeito, pois, por este 

não conseguir romper as barreiras para alcançar e confiar no outro, começa a 

se autovalorizar cada vez mais. Lipovetsky (2004, p. 81) defende que “o vínculo 

humano foi substituído pela rapidez; [...] a fruição livre de normas e cobranças, 

pelo frenesi” e os laços humanos cederam lugar aos intercâmbios virtuais. 

 O imaturo perpétuo, por sua vez, pode ser considerado narcisista. O 

Narciso (CHARLES, 2004) da hipermodernidade, além de obcecado consigo 

mesmo, é inquieto, angustiado e amedrontado por tudo que o cerca. Possui 

uma personalidade frágil e se contradiz, por se mostrar “cada vez mais aberto e 

cambiante, fluido e socialmente independente. Mas essa volatilidade significa 

muito mais a desestabilização do eu do que a afirmação triunfante de um 

indivíduo que é senhor de si mesmo” (LIPOVETSKY, 2004, p. 83) 

 Giddens (2002, p. 160) considera, ainda, que “o narcisista é levado a 

fazer demandas excessivas aos amantes e amigos; ao mesmo tempo, rejeita o 

‘dar-se aos outros’ que isso implica”. Portanto, na óptica da hospitalidade, o 

narcisista é considerado hostil, pois interrompe com as leis não escritas da 

tríade do dar-receber-retribuir, na medida em que só quer receber.  

 No entanto, como o narcisista está propício a sofrer com a 

vulnerabilidade da era dos fluidos, Charles (2004) considera que o medo é o 

que caracteriza e move a cultura hiperativa da modernidade líquida.  

 

3.2 O SUJEITO NOS ESPAÇOS SOCIAIS DA HOSPITALIDADE 

  

 Como argumenta Laraia (2005, p. 67), “a nossa herança cultural, 

desenvolvida através de inúmeras gerações, sempre nos condicionou a reagir 

depreciativamente em relação ao comportamento daqueles que agem fora dos 

padrões aceitos pela maioria da comunidade”. O sujeito é fruto dos processos 

culturais da história local e das descendências autóctones.  Uma das 

características da civilização é a maneira pela qual a cultura regula e influencia 

o comportamento e as relações entre os sujeitos de locais diferentes (FREUD, 

[1930] 2010).  
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 Na arena turística, a cultura pode ser considerada como o maior fator 

influenciador da identidade do lugar, pois determina os padrões de 

comportamento, a comunicação dos autóctones, as tradições e marca os locais 

históricos. O turista representa o diferente dos padrões, e sua entrada no 

sistema cultural do espaço visitado causa um choque externo (LARAIA, 2005). 

 A herança cultural do turista está presente na instância do Super-eu 

(FREUD, [1923] 2011), e a escolha do local para a prática do turismo e a 

maneira como o sujeito se comporta nesses lugares são o reflexo dos conflitos 

internos entre o Eu, o Id e o Super-eu (FREUD, [1923] 2011, p. 137). O Id, 

nesse caso, representa os lugares desejados de conhecer e o Super-eu, os 

lugares permitidos de se conhecer, levando em conta segurança, transporte, 

disponibilidade de tempo e dinheiro. O Eu, então, fica na luta constante para 

tentar satisfazer os desejos do Id e, ao mesmo tempo, considerar como será 

recebido e tratado no espaço visitado, já que está rodeado por pessoas de uma 

cultura bem diferente da que o sujeito vive. 

O conflito gerado por essas três instâncias psíquicas também influencia 

os sujeitos da localidade que recebe o turista. O Id pode ser levado em conta 

no desejo de conhecer o estrangeiro, aquilo que é estranho para ele; o Super-

eu pode ser o medo de não saber quem é esse outro e não saber como ele 

reagirá, sendo influenciado na maneira pela qual a imagem do povo desse 

turista é passada para o mundo (estereótipos); e o Eu é como o sujeito vai se 

comportar diante desse turista, permitindo uma abertura para conhecê-lo ou 

sendo xenofóbico com ele. 

Logo, é difícil controlar o choque causado entre cada sujeito local e o 

sujeito turista. Em primeiro lugar, o choque ocorre pelo antagonismo presente 

entre o ambiente de trabalho e meio de sustento de um e o ambiente de férias 

e prazer do outro (KRIPPENDORF, 2006). Em seguida, ocorre pela colisão 

entre o mundo do Eu e o do Outro, cada um repleto de memórias, hábitos, 

desejos e comportamentos divergentes. As línguas de ambos também são 

discrepantes, rico de signos e variações sociais e grupais. Assim, “aterrar numa 

nova cidade, numa língua estrangeira, é encontrar-me de repente aqui e em 

nenhum outro lugar” (BAUDRILLARD, 1998, p. 158 apud OLIVEIRA, p. 24). 

Destarte, a cultura local influencia o sujeito visitante e o sujeito visitado na 
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prática do turismo nos espaços privados, públicos, sociais e, também, nos 

virtuais.  

A hospitalidade pode ser encontrada nos quatro espaços sociais 

(CAMARGO, 2004), que podem interpor-se ou não (LASHLEY, 2004). O 

comportamento das pessoas em cada um desses espaços varia de acordo com 

a identidade que cada um possui e a que cada um decide mostrar em cada 

espaço. Com isso, versa, agora, a necessidade de debater de que maneira a 

hospitalidade oferecida e recebida em cada um destes espaços influencia na 

constituição da identidade dos sujeitos e vice-versa. 

 
 
[...] Como a preocupação central do turismo é o ser humano, e não a 
economia, ele constitui um dos principais fatores de aproximação 
entre os povos e, consequentemente, da manutenção de relações 
pacíficas, em particular com os países em desenvolvimento. Hoje, 
essa nobre tarefa reveste-se de uma importância maior do que 
nunca. Assim, ela é a mais importante de todas as que entram em 
consideração (KRIPPENDORF, 2006, p. 82) 
 
 
 

Ao acolher-se no espaço privado da hospitalidade, por exemplo, coloca-

se em prática o aprendizado vindo da educação recebida quando criança. A 

maneira como o sujeito acolherá o outro na própria casa – por meio dos 

tempos sociais de receber, hospedar, alimentar e entreter (CAMARGO, 2004) - 

é reflexo da observação de como seus pais e familiares recebiam os 

convidados, ação esta que fica contida no subconsciente dele. Com a 

globalização e expansão das sociedades, não há mais, na sociedade 

hipermoderna, o imperativo moral de acolhimento ao forasteiro que permeava 

as sociedades pré-industriais. Atualmente, acolhem-se, especialmente em 

ambiente doméstico, pessoas mais íntimas com as quais se deseja renovar, 

manter o vínculo social ou prestar auxílio. 

No entanto, a entrada desse outro “representa sempre a invasão de um 

espaço e a interrupção de uma rotina” (BAPTISTA, 2005, p. 16), pois, mesmo 

que já haja uma relação longínqua, há sempre algo novo a ser descoberto 

sobre o outro que ainda não foi desvendado. Ao acolher neste domínio, então, 

o sujeito altera a maneira como se comporta dentro da própria casa e a rotina 

em prol da satisfação do hóspede, do outro. Estabelece-se o sacrifício da 

própria liberdade para que se possa ceder mais liberdade ao outro. Logo, o 
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encontro com o outro ameaça a própria liberdade sujeito, fazendo com este 

perca sua liberdade em nome de outra liberdade (LEVINAS, 1980, p. 283). 

Para Bauman (2001), essa liberdade é sacrificada juntamente com a 

segurança, dando autonomia ao outro para escolher agir coerentemente no 

espaço ou não.  

A linguagem construída por meio do diálogo é o que proporciona o 

equilíbrio entre a liberdade e a segurança de ambas as partes. É a partir dela 

que se desenvolve a intimidade entre o hóspede e o anfitrião, influenciando 

diretamente em como cada um receberá a alteridade do outro. Para Levinas 

(1980, p. 183), 

 
 
A linguagem condiciona o pensamento. [...] não tem lugar no interior 
de uma consciência, vem-me de outrem e repercute-se na 
consciência pondo-a em questão, o que constitui um acontecimento 
irredutível à consciência, onde tudo sobrevém a partir do interior. 
 
 

Dessa forma, a linguagem é passada e recebida pelo conjunto de signos 

que cada um possui na interioridade do ser, transformando a interpretação 

desses signos numa significação do ser para o outro. Com isso, o outro ganha 

a condição de sujeito. Pode-se dizer, ainda, que a linguagem é a que dá origem 

a bondade, amizade e hospitalidade (LEVINAS, 1980). 

O espaço privado é o propulsor dos demais. A identidade dos sujeitos 

constituída nele influencia direta e indiretamente em como estes se 

relacionarão com os demais sujeitos das sociedades.  

O espaço social da hospitalidade é onde ocorre o encontro de estranhos 

(BAUMAN, 2001), tanto os estranhos da própria sociedade quanto os da 

sociedade com os estrangeiros e forasteiros. Para Grinover (2007, p. 29), a 

hospitalidade no ambiente urbano “não se reduz ao oferecimento de uma 

restauração ou de um alojamento, mas à relação interpessoal estabelecida, 

que implica uma ligação social e valores de solidariedade e de sociabilidade”. 

É no espaço social da era da hipermodernidade onde o Eu se manifesta 

e se comporta, a partir das ‘lutas’ constantes travadas entre a autopreservação 

do super-eu e as exigências do Id. A neurose, que geralmente é causada por 

esse duelo, pode manifestar-se pelo narcisismo – culto do eu (FREUD, [1930] 

2010), no qual o ser enxerga-se como objeto de apreciação (FREUD, [1930] 
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2010) e canaliza a paixão para si próprio (LIPOVETSKY, 2005). Além disso, o 

ser narcísico tem a necessidade de demonstrar para a sociedade sua 

individualização e sua “independência”, mas depende constantemente desta 

para confirmar que foi visto, admirado e aprovado (LIPOVETSKY, 2005). 

Os espaços físicos da modernidade líquida intensificam mais ainda os 

valores narcisistas, pois as comunidades construídas não passam de grandes 

aglomerados de edificações sem contato, relação.  Bauman (2009) alega que 

esses condomínios são lugares que estão fisicamente dentro da cidade, mas 

social e idealmente, estão fora dela: 

 
 
Presume-se que as comunidades fechadas sejam mundos 
separados. [...] Dividem um espaço antes uniforme em ‘dentro’ e ‘fora’ 
mas o que é “dentro” para quem está de um lado da cerca é “fora” 
para quem está do outro. Os moradores de condomínio mantêm-se 
fora da desconcertante, perturbadora e vagamente ameaçadora – por 
ser turbulenta e confusa – vida urbana, para se colocarem “dentro” de 
um oásis de tranquilidade e segurança. Contudo, justamente por isso, 
mantêm todos os demais fora dos lugares decentes e seguros, e 
estão absolutamente decididos a conservar e defender com unhas e 
dentes esse padrão (BAUMAN, 2009, p. 15). 
 
 

O ambiente urbano deve ser um território, capaz de promover a 

socialização e obter uma significação para os atores que dele usufruem 

(GRINOVER, 2006). Grinover (2006) concorda que houve uma perda do 

mundo urbano e compara tal perda com a magia da cidade antiga, que seduz o 

morador e o visitante, “porque ela se oferece para ser vista. Ela objetiva a 

apresentação de si, além de qualquer funcionalidade, numa dimensão de 

renovação originária do ser e do parecer” (p. 36). 

Bauman (2001) utiliza a praça La Défense, localizada na parte ‘futurista’ 

de Paris, como exemplo para ilustrar o espaço que não possui comunicação 

com o lugar tampouco entre os seres que por ali passam. O sociólogo polonês 

argumenta que:  

 
O que chama a atenção do visitante de La Défense é antes e acima 
de tudo falta de hospitalidade da praça: tudo o que se vê inspira 
respeito e ao mesmo tempo desencoraja a permanência. [...] Nada 
alivia ou interrompe o uniforme e monótono vazio da praça. Não há 
bancos para descansar, nem árvores sob cuja sombra esconder-se 
do sol escaldante (BAUMAN, 2001, p. 113).  
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Deve-se pensar, então, em como o espaço público deve se organizar de 

maneira a incentivar a interação e a manifestação entre os seres. A teoria de 

Grinover (2006), proposta pela análise da hospitalidade do espaço urbano por 

meio de três categorias – acessibilidade, legibilidade e identidade -, permite 

compreender como deve se constituir um território, envolvendo a comunicação 

entre governo, cidadãos e o espaço físico e, posteriormente, com os visitantes. 

Essa comunicação com os turistas é posterior, pois uma cidade que seja 

pensada e ordenada para atender da melhor maneira possível o cidadão será, 

consequentemente, hospitaleira para aquele que vem de fora (GRINOVER, 

2006). 

A acessibilidade está conectada às cidades pelo acesso tangível e 

intangível. Grinover (2006) considera essa categoria essencial para a conquista 

da cidadania, pois ela “engloba a possibilidade do homem viver na cidade de 

acordo com as exigências da vida moderna” (p. 38).  

O acesso tangível diz respeito à infraestrutura viária, a qualidade e 

disponibilidade do sistema de transportes, a localização dos espaços que se 

deseja chegar e os meios de auxílio para chegada nesses espaços (placas de 

sinalização, por exemplo) (GRINOVER, 2006).  

O acesso intangível refere-se aos direitos do cidadão, acesso esse à 

cidadania. Engloba os direitos de possuir uma cultura, obter informação, 

qualidade na educação, do sistema de lazer, de saúde e, ainda mais, de 

segurança (GRINOVER, 2006).  

O conjunto da acessibilidade, então, deve proporcionar o encontro, a 

partilha coletiva, estimular a aproximação entre os habitantes, transformando-

se em ‘espaços de contato’ (BAPTISTA, 2005). 

Em conjunto com a acessibilidade, a legibilidade aparece como a 

qualidade visual do ambiente urbano (GRINOVER, 2006). O espaço, dotado de 

signos a serem desvendados, comunica-se por meio de códigos verbais e não 

verbais com seus atores. Os signos passam pela decodificação feita a partir do 

recurso linguístico da semiótica (KLOEPPER, 1984), podendo ocorrer a partir 

de três etapas: percepção, leitura e interpretação (FERRARA, 1988 apud 

GRINOVER, 2006). Nesse aspecto, as placas de sinalização e mapas locais 

auxiliam na leitura e interpretação do espaço.  
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Logo, compreender a comunicação urbana facilita o encontro do sujeito 

no próprio espaço e a significação que ele dará para este, como usufruirá e o 

caracterizará. 

A legibilidade está intrinsecamente ligada à identidade urbana, pois uma 

cidade fortemente caracterizada será facilmente identificada e compreendida. A 

identidade, aqui, é composta pela história, geografia e biologia locais, pela 

cultura transmitida ao longo dos tempos e pela cultura criada pelos novos 

atores, pelas memórias sociais coletivas e fantasias individuais, pelas 

manifestações religiosas (GRINOVER, 2006). 

Como a identidade é móvel (BAUMAN, 2001; GRINOVER, 2006), está 

sempre se modificando, deve-se pensar em manter um diálogo entre as 

identidades antigas e novas. Para isso, Hall (2003) argumenta que existem 

tradições nacionais que nem sempre existiram, mas que foram criadas para 

manter no presente certos valores e normas de um passado histórico. 

Os turistas, estrangeiros e foragidos também fazem parte da construção 

da identidade de um ambiente urbano. A identidade pós-moderna não é 

formada somente pela cultura local. Hoje, o hibridismo cultural faz parte de 

todas as nações (HALL, 2003). A globalização influencia radicalmente nessa 

questão, o que às vezes atrapalha o reforço da identidade local (BAUMAN, 

2009).  

Bauman (2009) alega que os problemas globais influenciam diretamente 

nos desenvolvimentos locais, pois devem-se pensar em soluções e políticas 

locais para contradições globais (CASTELLS, 1999 apud BAUMAN, 2009). 

Então, no espaço social da hospitalidade, deve-se pensar também em 

como os ambientes e lugares devem promover a socialização entre os 

estranhos.  

No espaço comercial, a hospitalidade é vista, na maioria das vezes, 

como uma forma de atender a expectativa do consumidor, ofertada para 

agradá-lo a fim de que este retorne ou recomende o produto consumido. O 

sujeito da era líquida consome o tempo todo para atender suas necessidades, 

satisfazer desejos ou, ainda, suprir a ansiedade que o consome. 

Com a identidade cada vez mais fragmentada e o narciso desejando, 

cada vez mais, ser único – e, contraditoriamente, pertencer a algum grupo de 

outros ‘únicos’ com o qual ele se identifique- procura produtos também cada 
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vez mais singulares, autênticos. Para isso, o marketing atua fortemente na era 

do hiperconsumo como um fomentador e produtor da fragmentação e 

segmentação dos serviços e produtos de maneira a satisfazer o inconsciente 

dos sujeitos (WILLIAMS, 2004).   

Nesse espaço, acunha-se a hiper-realidade, que “se refere à perda de 

autenticidade, um tangenciamento da simulação, em que a realidade e a 

simulação se tornam vinculadas” (WILLIAMS, 2004, p. 320). Na hiper-

realidade, coloca-se em evidência a produção da fantasia, que pode ser 

encontrada nos diversos parques, hotéis e restaurantes temáticos (WILLIAMS, 

2004). Logo, por meio da troca monetária – principal característica do 

comercial-, o sujeito tem acesso e a possibilidade de satisfazer os desejos do 

id reprimidos pelo super-eu. 

O espaço virtual é, talvez, o mais característico da modernidade líquida, 

pois está presente de todas as maneiras possíveis na vida dos sujeitos 

(Giddens, 2006). Pode-se estar no menor metro quadrado possível, mas, a 

partir do contato com uma única tela, pode-se ter acesso a um novo mundo, 

repleto de uma infinidade de informações, interatividades e possibilidades de 

navegação: é o ciberespaço (LÉVY, 1999).  

Com a globalização, os meios de comunicação atuais eliminaram as 

barreiras ‘físicas’ entre as pessoas do mundo inteiro. É possível conversar e 

compartilhar notícias com quem está do outro lado do globo em tempo real. 

Pode-se dizer, ainda, que o espaço virtual é, na alta modernidade, o principal 

provedor e mantenedor das relações que ocorrem nos demais espaços, e, 

quando não o é, funciona como ferramenta auxiliar da relação.  

Tudo que transmite ou preserva a comunicação entre e para as pessoas 

pode ser considerado virtual: tablets e smarthphones, câmeras fotográficas, 

notebooks e desktops, panfletos, outdoors, televisão. Giddens (2002, p. 12) 

chama atenção para o fato de que o mundo em que vivemos atualmente é 

“único, com quadro de experiência unitário [..], mas ao mesmo tempo um 

mundo que cria novas formas de fragmentação e dispersão. Um universo de 

atividade social em que a mídia eletrônica tem um papel central e constitutivo”. 

Lévy (1996) fala da existência de comunidades virtuais, nos quais a 

geografia física não representa mais um problema, pois os atores, ao se 

virtualizarem, tornaram-se ‘não-presentes’, se desterritorializaram: 



64 
 

 
 
Apesar de ‘não-presente’, essa comunidade está repleta de paixões e 
projetos, de conflitos e de amizades. Ela vive sem lugar de referência 
estável: em toda parte onde se encontrem seus membros móveis... 
ou em parte alguma. A virtualização reinventa uma cultura nômade, 
[...] fazendo surgir um meio de interações sociais onde as relações se 
reconfiguram com um mínimo de inércia (LÉVY, 1996, p. 20). 
 

 
A relação dada nas comunidades virtuais é ubíqua, o sujeito é, ao 

mesmo tempo, emissor e receptor da mensagem (CAMARGO, 2004); perde-se 

a unidade tempo-espaço, que são substituídas, agora, pela sincronização e 

interconexão (LÉVY, 1996), fortemente marcadas pelo conjunto de códigos e 

signos interpretados nas transmissões e recepções desses (LÉVY, 1999).  

Apesar de Lévy (1999, p. 88) acreditar que “o virtual não ‘substitui’ o 

‘real’” e que ele apenas “multiplica as oportunidades para atualizá-lo” (p. 88), 

Bauman (2005) critica a virtualização e as ‘comunidades virtuais’ por enxergar 

o virtual como um redutor gradual das possibilidades de o sujeito passar por 

processos de introspecção. Ao invés disso, o sujeito se defronta cada vez mais 

com momentos de solidão em qualquer espaço social e se entrega ao mundo 

virtual procurando algum sinal de que alguém o necessite ou o deseje 

(BAUMAN, 2005).   

A comunicação estabelecida nesse espaço é seletiva, construindo as 

“’comunidades especializadas’, isto é, formas de sociabilidade construídas em 

torno de interesses específicos” (CASTELLS, 2003, p. 110). O espaço 

cibernético permite pertencer, concomitantemente, a várias redes e rompê-las 

a qualquer instante desejado. Porém, isso gera:  

 
 
Por um lado, extrema flexibilidade na expressão da sociabilidade, à 
medida que indivíduos constroem e reconstroem suas formas de 
interação social. Por outro lado, o nível relativamente baixo de 
compromisso pode gerar certa fragilidade das formas de apoio social 
(CASTELLS, 2003, p. 110). 
 
 

Bauman (2005, 2011) concorda no ponto da geração da fragilidade 

social. Pelo fato de as redes serem fáceis de construção e, mais ainda, de 

rompimento, as relações ‘construídas’ nelas são líquidas, duram por pouco 

tempo; perde-se um pouco da noção de sensibilidade e compaixão. 
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Além disso, como não há – pelo menos de início – a mediação 

interpessoal do ser visto, o espaço cibernético permite que pessoas construam 

diversas identidades, a partir da representação de papéis (CASTELLS, 2003), 

em torno do que desejariam ser ou até mesmo em torno da necessidade de 

conquistar ou adquirir algo. Isto posto, a liberdade do poder ‘ser quem quiser’ 

concede, muitas vezes, ao sujeito a chance de expressar as opiniões e desejos 

reprimidos e controversos do Id sem que haja a intervenção opressora do 

super-eu e sem julgamentos ou punições por parte das outras identidades da 

rede virtual em que este sujeito se encontra, pois quem vos fala não é o 

verdadeiro Eu. 

Ao contrário desse pensamento, há de se considerar que o ciberespaço 

também possa promover socializações positivas. Castells (2003) aborda que a 

interação on-line e off-line  formou um processo social indissolúvel e que um 

influencia a todo o tempo o outro. Para isso, a net-tiqueta (CAMARGO, 2004) 

deve ser seriamente levada em conta, uma vez que palavras escritas possam 

ser compreendidas de outra forma do que quando impostas pela tonalidade da 

voz do sujeito. 

Esse processo também, por mais que seja fragmentador, influi na 

identidade do sujeito da contemporaneidade. O Eu está constantemente 

recebendo e compartilhando informações, pensamentos, desejos e 

comportamentos, que são absorvidos e refletidos diretamente nessa instância. 

A partir disso, o sujeito torna-se, ao mesmo tempo, mais crítico em relação a si 

próprio e dependente das conexões virtuais. 

Em relação ao turismo, o espaço virtual permite buscar diversas opiniões 

e dicas de outros viajantes. Também, o desenvolvimento de novas formas de 

interação permite, hoje, até ‘tours virtuais’ a determinados espaços e vias 

urbanas, como, por exemplo, Museu do Louvre, proporcionado pelo próprio site 

do museu e o Google Maps, respectivamente. 

No entanto, o fato de percorrer um lugar virtualmente não reduz o desejo 

de se conhecer tal lugar ou percorrer pessoalmente tal rua.  Assim, Lévy (1996) 

acredita que a virtualização caminha paralelamente com o turismo, atuando 

como um auxiliar e ‘motivador’ da mobilidade física, que ganhou importância e 

facilitou o deslocamento das pessoas a partir da revolução dos transportes.  
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Ademais, as relações construídas no ciberespaço influenciam, muitas 

vezes, a escolha do próximo destino com o objetivo de conhecer as pessoas 

presencialmente, suprimindo a visão de Bauman (2009, 2011) quando defende 

a ideia da alienação causada pela virtualização.  

Então, o espaço virtual, além de funcionar, diversas vezes, como 

influenciador na escolha de destinos e da criação e fortalecimento dos laços 

off-line desenvolvidos nas redes on-line, funciona como mantenedor de laços 

sociais construídos ou longínquos do meio off-line no meio on-line. 

Na modernidade líquida, a hospitalidade desencadeada no meio virtual 

influenciará diretamente nos demais espaços da hospitalidade e vice-versa. O 

ciberespaço se faz tão onipresente na sociedade (CASTELLS, 2003) que 

dificilmente será possível isolar o estudo das relações em cada espaço.  

No turismo, para que haja a criação de um laço em quaisquer dos quatro 

espaços sociais da hospitalidade - doméstico/privado, público/social, comercial 

e virtual-, é preciso que tanto o turista quanto o autóctone permitam-se arriscar 

com a abertura de um para Outrem (LEVINAS, 1980; BAPTISTA, 2005) e dar a 

confiança básica (GIDDENS, 2002).  

Contudo, cabe aqui destacar a relação dada no domínio comercial. Esta, 

por ser caracterizada pela oferta de hospitalidade mediante a troca monetária 

(CAMARGO, 2004; LASHLEY, 2004), não garante a prestação de um serviço 

de qualidade, muito menos a importância e cuidado com aquele que chega. 

Portanto, pode-se dizer que a iniciativa deve vir, essencialmente, daquele que 

presta o serviço, ao reconhecer o Outro enquanto ser, e ao transcender as 

barreiras criadas pela moeda, dando importância e cordialidade singelas. 

Outrem, então, reconhece a liberdade concedida a seu favor e tem, agora, o 

poder de cultivar a reciprocidade e tentar criar um elo ou romper com a 

possibilidade de criação do ciclo da hospitalidade.  

A linguagem é primordial na abertura da consciência para a acolhida da 

hospitalidade, pois ela “ensina e introduz algo de novo num pensamento; a 

introdução do novo num pensamento, a ideia do infinito – eis a própria obra da 

razão” (LÉVINAS, 1980, p. 196), sendo o novo o Outrem. Assim, a linguagem 

estabelecida entre ambos a partir da permissão da confiança básica já concede 

a criação de um elo. É preciso, pois, alimentar constantemente esse elo por 
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meio do diálogo para que o elo não se fluidifique e se perca na relação tempo-

espaço. 

A linguagem é um dos principais elementos característicos do turismo. 

Com isso, o turismo é considerado um dos principais meios de aproximação 

entre os diferentes povos (KRIPPENDORF, 2006), pois: 

 
 
Permite o encontro de seres humanos que habitam as regiões mais 
afastadas e são de línguas, raças, religiões, orientação política e 
posição econômica muito diferentes. Ele os reúne. É graças a ele, em 
grande parte, que estes seres humanos conseguem estabelecer um 
diálogo entre si, compreender a mentalidade do outro, que, de longe, 
lhe parece tão estranho, preenchendo, dessa forma, o fosso que os 
separa (KRIPPENDORF, 2006, p. 82). 
 
 

 A hospitalidade, então, funciona como o artifício que regula a acolhida 

do estrangeiro, seja condicional ou incondicionalmente (DERRIDA, 2003), e 

forma os laços humanos, que influenciará no encontro do Eu com o Outro e na 

identidade do sujeito em questão. Pois, como corrobora Lacan (2003, p. 180), 

“é no lugar do Outro que o sujeito se encontrará: no lugar do que era e que é 

preciso que ele assuma” (p. 180). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 O estudo bibliográfico realizado no presente trabalho permitiu traçar um 

histórico a respeito dos estudos da hospitalidade, abordando a visão mítica e 

caminhando desde a análise antropológica nas trocas das sociedades arcaicas 

até as variadas formas contemporâneas de oferta de hospitalidade nos 

diferentes espaços de sociabilidade. 

 Além disso, foi retratado como se dá a constituição de um sujeito e como 

as instâncias psíquicas influenciam nas escolhas, pensamentos e 

comportamentos deste quando inserido na sociedade. Posto isso, permitiu-se 

analisar como se dá o comportamento e relação entre os sujeitos na arena 

turística na atual modernidade líquida.   

 O crescimento da prática turística foi possibilitado pelos avanços 

tecnológicos, especialmente no setor de transportes, que diminuiu, em muito, o 

tempo e os gastos com as viagens. A globalização fez com que também 

houvesse avanços nos meios de comunicação em massa, como, por exemplo, 

a internet. Essa proporcionou o surgimento do ciberespaço e das comunidades 

virtuais. Por sua vez, as redes de comunicação trouxeram consigo a 

‘virtualização’ dos sujeitos.  

 A primeira etapa da constituição do sujeito se dá quando este, ainda 

criança, desassocia seu corpo da mãe. No entanto, ele precisa passar por 

vários processos ao longo da vida para se tornar um sujeito de fato, pois só 

ganha significação quando consegue se encontrar no lugar do Outro e ser 

reconhecido por ele.  

 O sujeito, ainda, possui uma identidade, o Eu, construída a partir dos 

conflitos entre os desejos reprimidos presentes na instância do Id e a 

consciência representada pela instância do Super-Eu. A identidade do sujeito é 

influenciada pela cultura e moral do meio em que ele vive. 

 Na atual sociedade, essa identidade do sujeito é fragmentada. Além de 

estar sempre em processo de construção, sofre alterações constantemente 

devido à velocidade com que as informações se renovam e influenciam cada 

vez mais o pensamento e as crenças.  

 O culto ao excesso de liberdade e a exaltação do consumo exacerbado 

proferidos na hipermodernidade também exercem forte influência na identidade 
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dos sujeitos, e pode ocasionar na crise de identidade e no vazio, pois o sujeito 

perde a noção do que está procurando e o que deveria procurar, levando-o ao 

vazio. 

 Contudo, a virtualização abre portas para um novo universo, no qual se 

está conectado com diversos outros sujeitos e espaços do globo, possibilitando 

trocas de novas informações a todo o tempo. Paradoxalmente, ao se aproximar 

do Outro pelo contato virtual das redes, afasta-se os que compõem os laços 

humanos. Isso proporciona o isolamento do ser nas práticas de sociabilidade e 

ocasiona a autovalorização do sujeito na tentativa de obter conquistas para 

satisfazer  as necessidades hedonistas.    

 No que cerne ao turismo, a virtualização funciona tanto como um fator 

positivo quanto negativo. Positivo porque as relações construídas nas redes 

influenciam muito o local e a maneira pela qual o sujeito resolverá fazer isso. 

Negativo pelo fato de o turista estar mais preocupado em registrar os 

momentos do que em aproveitá-los, de fato. 

 As conclusões aqui tiradas não são assertivas. Não se pretende, de 

forma alguma, corroborar as hipóteses levantadas de maneira a ditar o certo ou 

o errado. Pelo contrário. Na verdade, o intuito é que essas considerações 

impliquem em reflexões e debates acerca de como o sujeito tem se 

comportado na hipermodernidade e, especialmente, em como este pratica o 

turismo e se relaciona com os autóctones e demais sujeitos. 

 Há de se considerar que a hospitalidade seja o meio que estabelece 

uma comunicação pacífica entre os sujeitos. Assim, os valores presentes no 

mito da hospitalidade perpetuam até os dias atuais, como a compaixão, 

empatia, acolhida e sensibilidade. Esses valores, junto com o risco da abertura, 

possibilitam os sujeitos a entrar no mundo de alteridade do Outro, do 

autóctone, e, aos poucos, desenvolver um laço humano, que influenciará não 

somente em Outrem, mas, também, na própria identidade do sujeito. Há a 

necessidade de resgate dos valores do mito da hospitalidade como forma de 

possibilitar a abertura para o encontro do Outro, tais como a empatia, respeito, 

tolerância e convivência. 
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