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RESUMO 

 

Nesse trabalho estudou-se a importância dos edifícios hoteleiros no contexto do 
turismo contemporâneo, considerando seu valor estético e simbólico e não apenas 
material e funcional. Para entender essa relevância foram apresentados os 
conceitos de patrimônio e memória social, considerando-se que esses edifícios são 
reconhecidos como ícones por serem vistos como patrimônio e, portanto, integrados 
à memória social. Fazendo uso de pesquisa bibliográfica e exploratória, objetivou-se 
mostrar a importância histórica de determinados edifícios hoteleiros, reconhecidos 
como símbolos. Além disso, buscou-se compreender o que é um hotel símbolo e 
qual é a sua importância no contexto da sociedade e turismo contemporâneos. 
Através da pesquisa apreendeu-se que o conceito de signo é mais adequado do que 
“símbolo”, para classificar esses edifícios hoteleiros. Foram mostradas as duas 
possibilidades de inserção desses edifícios na memória social: um meio de 
hospedagem que se instala em uma construção já reconhecida como signo e o 
edifício hoteleiro que transcende seu valor funcional, adquirindo maior valor 
simbólico e passa a ser considerado signo. Mais do que isso, percebeu-se que os 
signos possuem um significado semelhante ao patrimônio: funcionam como 
elemento reforçador e perpetuador da identidade local. Pra ilustrar os conceitos 
expostos e mostrar a realidade dos empreendimentos hoteleiros considerados 
signos foram apresentados quatro hotéis reconhecidos como tal: o Château de Gilly 
e os hotéis Pestana Convento do Carmo, Copacabana Palace e Ritz Paris. 
Observando a realidade desses hotéis, possível através de leitura de depoimentos 
de antigos hóspedes, pudemos notar que as pessoas podem ser atraídas pelo valor 
simbólico que um hotel pode possuir, mas isso não garante a longevidade do 
empreendimento, que está geralmente relacionada à qualidade das instalações e 
dos serviços prestados. 

 
Palavras-chave: Patrimônio. Ambiente construído. Memória Social. Signo. Turismo. 
Hotelaria.  
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ABSTRACT 

 

In this paper was studied the importance of hotel buildings in the context of 
contemporary tourism, considering its esthetic and symbolic values and not only its 
material and functional values. To understand this relevance, it was shown the 
concepts of heritage and social memory, considering that these building that are 
recognized as icons may be seen as heritage and, therefore, integrated to social 
memory. Through bibliographic and exploratory research was intended to show the 
historic importance of certain hotel’s buildings, recognized as symbols. Besides that, 
it was tried to understand what symbol hotel is and what its importance is in 
contemporary society and tourism. Throughout the research it was learned that the 
concept of sign is more adequate than symbol to classify this hotels’ buildings. It was 
shown two different forms of inserting these buildings in the social memory: a hotel 
that it’s installed in a construction that is already recognized as a sign and the hotel 
building that transcends its functional value, acquiring more symbolic value and starts 
being considered a sign. More than that, it was noticed that signs possess a meaning 
that it similar to the heritage: they work as an element of reinforcement and 
perpetuator of local identity. To illustrate the exposed concepts and show the reality 
of hotels considered signs, it was presented four different hotels recognized as such: 
the Château de Gilly and the hotels Pestana Convento do Carmo, Copacabana 
Palace and Ritz Paris. Observing the reality of these hotels, possible through the 
reading of guests’ opinion, it was noticeable that people can be attracted by symbolic 
value that the hotel may have, but that doesn’t guarantee its longevity, which is 
usually related to installations quality and services provided. 
 
Keywords: Heritage. Built environment. Social Memory. Sign. Tourism. Hotels.  
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INTRODUÇÃO 

 

Uma das tendências da sociedade contemporânea é a valorização do 

passado e dos elementos que o representam. Vários dados confirmam esta 

assertiva, entre os quais o que aponta que o número de museus no mundo 

aumentou consideravelmente nas últimas décadas (URRY, 2001) e isso só reforça a 

percepção sobre o quanto as pessoas têm buscado conhecer a sua própria história 

e também a de outros povos. A atividade turística se beneficia desse interesse pelo 

que é antigo, na vertente conhecida como turismo cultural, que se tornou um dos 

segmentos do setor turístico que mais crescem em todo mundo (RICHARDS, 2009). 

Nesse contexto, pensou-se o que faz determinado monumento ou edifício 

histórico ser considerado um atrativo turístico capaz de despertar nas pessoas 

interesse por conhecê-lo. Um patrimônio, material ou imaterial, não nasce como 

patrimônio, ele se transforma em tal depois de meses, anos e até mesmo décadas. 

Depois de algum estudo a respeito, começou-se a considerar a importância da 

memória nesse processo de transformação de uma construção em patrimônio 

material edificado. Isso alimentou o interesse em estudar mais detalhadamente essa 

evolução de uma simples edificação em patrimônio e, mais do que isso, em 

compreender o que compõe de fato um patrimônio e qual sua importância para a 

sociedade. 

Unindo-se o interesse em estudos sobre o patrimônio e memória, aliado ao 

interesse na hotelaria, surgiu a hipótese de que determinados hotéis podem também 

ter importância como patrimônio. Existem empreendimentos hoteleiros que não são 

apenas um edifício, pois a população os reconhece como construções de valor 

simbólico. Ao buscar informações sobre o assunto, a perspectiva tendia sempre para 

o lado da arquitetura, e para o fato de essas edificações que funcionam como meio 
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de hospedagem terem valor estético e arquitetônico. Entretanto, não se falava de 

seu valor histórico. 

Dessa forma, esse TCC deseja destacar a importância histórica dessas 

construções – os edifícios hoteleiros – muitas vezes consideradas símbolos por 

aqueles que os conheceram. Mais precisamente, o objetivo deste trabalho é 

compreender o que é um hotel símbolo e qual é a sua importância no contexto da 

sociedade e do turismo contemporâneos. Por meio da pesquisa foi possível 

perceber que o termo “símbolo” não é capaz de, por si só, definir inteiramente esses 

empreendimentos hoteleiros. Com isso, adota-se a nomenclatura “signo”, 

entendendo que este termo retrata a sobreposição do conceito valor simbólico sobre 

o de valor material. Dessa forma, por meio da adoção de uma convenção que se 

pretende aplicar somente a este trabalho, tornou-se menos difícil entender que 

esses meios de hospedagem na verdade podem efetivamente fazer parte da 

memória de uma determinada sociedade. 

Justifica-se esse trabalho com a necessidade de reconhecimento do valor 

histórico e social que o edifício hoteleiro pode ter para a sociedade contemporânea. 

A presença de hotéis como o Copacabana Palace no Rio de Janeiro, o Ritz em 

Paris, o Savoy em Londres ou o Plaza em Nova Iorque, por exemplo, vêm reforçar a 

importância desse desafio de pesquisa. Esses edifícios hoteleiros não podem ser 

vistos apenas como equipamentos urbanos, eles possuem um nível de atratividade 

que faz com que eles extrapolem essa categoria, tornando-se atrativos turísticos e 

culturais. E considera-se que essa atratividade surge devido à sua presença, como 

signo, na memória social. 

Contudo, quando se fala em memória social e patrimônio é preciso lembrar 

aquelas construções que já estão inseridas nesse contexto, mas se deterioraram e 

perderam sua função com o tempo. Faz-se necessário comentar que, em muitas 

situações, esses prédios podem ser refuncionalizados e reinseridos na paisagem 

atual. Muitas vezes, essas construções são transformadas em museus, galerias de 

arte e casas de cultura, entretanto às vezes é difícil – em contextos de menor 

representatividade, por exemplo, por mais interessantes que possam ser - manter 

essas instituições culturais, devido aos custos de manutenção e pouco público. 

Alguns grupos hoteleiros veem esses prédios históricos como oportunidade 

de investimento, pautada na maioria das vezes na possibilidade de oferecer um 

serviço diferente, em um ambiente diferenciado. Eles compram tais edifícios e os 



10 
 

restauram e reformam, transformando-os em hotéis de luxo. Por mais que 

eventualmente o processo para modernizar provoque certa perda das 

representações físicas e estéticas da história das construções, é interessante ver 

projetos que preveem alteração de uso do patrimônio edificado. 

Nesse trabalho serão apresentadas duas possibilidades de inserção de 

edifícios hoteleiros na memória social: o primeiro caso retrata hotéis que se tornaram 

signos e o segundo aqueles empreendimentos hoteleiros que foram instalados em 

construções que, por si, já eram consideradas signos. Para tanto, foi realizada 

pesquisa bibliográfica e exploratória, buscando estabelecer a relação entre os temas 

hotelaria e memória social. Por haver pouca literatura que lide com esses dois 

assuntos concomitantemente, optou-se primeiro por estudar o conceito de 

patrimônio, para em seguida entender o que é memória social, signo e então 

depreender o significado desses hotéis no contexto da sociedade contemporânea. 

O presente trabalho está dividido nesta introdução, seguida de três capítulos 

de desenvolvimento e da conclusão. 

O primeiro capítulo refere-se a aspectos conceituais e históricos do patrimônio 

e da memória social. Buscou-se apresentar a evolução histórica do conceito de 

patrimônio, desde o seu surgimento na Revolução Francesa, até sua consolidação e 

reconhecimento no mundo moderno. Além disso, são apresentados os conceitos de 

memória social e lugar de memória, estudados através dos trabalhos dos autores 

Maurice Halbwachs (1992) e Joël Candau (2002). 

No segundo capítulo o objetivo foi entender como o patrimônio pode ser 

considerado signo e, como esses signos se configuram na memória social. A 

hotelaria começar a surgir no debate sobre esses conceitos. Os principais autores 

que orientaram esta análise foram Mauricio Puls (2006) e Françoise Choay (2006). 

O terceiro capítulo une os conceitos de patrimônio e memória social, ao 

contexto da importância dos signos, para a sociedade contemporânea, desde os 

pontos de vista do turismo e da hotelaria. Nessa parte do trabalho, deseja-se 

mostrar a importância desses elementos para o fenômeno do turismo como 

expressão da sociedade contemporânea e o quanto o fenômeno turístico pode se 

beneficiar desse processo de apropriação cultural do patrimônio edificado e de sua 

constante remodelação. A última sessão desse capítulo ilustra todos os conceitos 

trabalhados com a apresentação de quatro edificações hoteleiras que podem ser 

consideradas signos, de acordo com a discussão proposta neste trabalho. Buscou-
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se apresentar dois edifícios hoteleiros modernos que se tornaram signos e duas 

construções que por si constituíram-se em signos e, posteriormente foram 

transformados em meios de hospedagem, mostrando duas possibilidades de 

transformação de uma edificação hoteleira em signo. 

A última sessão desse trabalho é a conclusão, onde são retomados os 

conceitos apresentados e se discute a importância desses edifícios hoteleiros para o 

turismo enquanto fenômeno socioespacial. Serão apontadas também algumas 

limitações da pesquisa, além de apresentadas sugestões para novas pesquisas que 

se dediquem à hotelaria e sua relação com a memória social. Ao final, estão listadas 

as referências bibliográficas. 
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1. PATRIMÔNIO E MEMÓRIA SOCIAL: ASPECTOS HISTÓRICOS E 

CONCEITUAIS 

  

Para começar a linha pensamento que ajudará a entender o papel de hotéis 

signo para a sociedade contemporânea é preciso tomar como ponto de partida os 

conceitos que estão atrelados ao de signo. Neste capítulo será apresentado 

primeiramente o conceito de patrimônio e sua evolução histórica, mostrando quando 

ele passou a ter seu valor reconhecido. 

 

Há de ser tão infatigável em defender nossos edifícios históricos, como os 
nossos iconoclastas das escolas e das academias o são em atacá-los; isso 
porque é realmente uma coisa aflitiva ver em que mãos foi cair a arquitetura 
da Idade Média, e o modo por que os caldeadores de gesso de agora 
tratam as ruínas daquela grande arte. É até uma vergonha para nós, 
homens inteligentes, que os vemos proceder assim e nos contentamos em 
os apupar. E não se fala aqui unicamente do que se passa na província, 
mas também do que se faz em Paris, à nossa porta, debaixo das nossas 
janelas, na grande cidade, na cidade das letras, na cidade da imprensa, da 
palavra do pensamento. (VICTOR HUGO, 1832). 

 

Como se vê no texto de Victor Hugo, escrito na primeira metade do século 

XIX, a vontade de preservar não é inerente à Contemporaneidade, mas ela foi 

sentida com a criação dos Estados Nacionais entre o final do século XVIII e início do 

XIX. Primeiro foi notada pelos intelectuais, mas com o tempo também a população 

em geral percebeu o valor do patrimônio e entendeu a importância de preservá-lo. 

Junto ao conceito de patrimônio está o de memória social. Guarda-se a 

opinião de que ambos os conceitos dependem um do outro para serem entendidos. 

Nesse capítulo serão explorados os conceitos de patrimônio e de memória social, 

desde a sua concepção. 

 

1.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE PATRIMÔNIO 
 

Quando a arquitetura começou a se desenvolver sua apreciação pelo público 

estava relacionada a aspectos práticos e estéticos. O valor de uma construção 

estava relacionado à concepção do belo, variável através do tempo e em função de 

percepções individuais. Preservar ou não era uma decisão tomada em função do 

nível de utilidade da construção. Se a construção tinha função prática na sociedade 

em que se inseria, ela seria conservada e, se perdesse sua função prática ou se 
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entendessem que ela não tinha função alguma, seria então passível de destruição 

(PULS, 2006). E o mesmo poderia acontecer com as diferentes manifestações e 

expressões da beleza que surgiram com o passar dos anos, que foram deixadas 

para trás devido a variações como estações do ano ou eventos políticos, sociais e 

econômicos. Pensava-se no que o prédio poderia agregar para o presente.  

O conceito de patrimônio surge quando a arquitetura se une à identidade, 

convertendo a construção em patrimônio que, como herança familiar, deve ser 

passada para as futuras gerações e assim construir a história da família e, por 

consequência, da sociedade. No caso da história dos Estados Nacionais e de seus 

cidadãos, passou-se com o tempo a pensar em como a arquitetura poderia 

influenciar o presente e o futuro de uma nação (CAMARGO, 2004). 

Para entender melhor o desenvolvimento desse conceito, há que se voltar à 

sua origem, na Revolução Francesa e, a partir daí, compreender o desenvolvimento 

e a consolidação do conceito de patrimônio, até o reconhecimento de seu papel na 

sociedade contemporânea. 

 

1.1.1. Revolução francesa 

  

A França passava por dificuldades no final do século XVIII. Os gastos do reino 

eram superiores à sua receita, aumentando cada vez mais a dívida e déficit da 

nação. Para sustentar os gastos da corte e a política externa (a França auxiliava os 

norte-americanos na luta pela independência da Inglaterra, antiga rival francesa, 

através do envio de mantimentos, capital e forças armadas) instaurou-se uma 

política de aumento de impostos. O custo de vida no reino francês aumentava cada 

vez mais, e quem mais sofria era a classe mais baixa do sistema feudal francês, que 

englobava da burguesia aos camponeses (SOBOUL, 1982). 

O país passou por períodos de seca na década de 1780. O preço dos cereais, 

produto básico para a alimentação da população, era instável e sofria grandes 

aumentos devido aos problemas com a colheita. Faltava pão na mesa do povo 

francês, que passava fome e revoltava-se com os abusos da coroa, principalmente 

com Maria Antonieta - rainha na época ao lado de seu marido o rei Luís XVI - que 

até os dias atuais é conhecida pelos seus altos gastos com roupas, sapatos e 

perucas extravagantes (CAMARGO, 2004). 
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Mas a revolução teve maior impacto porque não foi feita apenas pelos mais 

desfavorecidos. A burguesia, classe composta pelos comerciantes em geral, 

também estava sendo afetada negativamente pelo Antigo Regime. Era uma classe 

que estava em ascensão e que ganhava espaço à medida que ganhava mais 

dinheiro, mas não tinha a representação e o poder político e social que considerava 

justos (SOBOUL, 1982).  

Existia na época um órgão encarregado de deliberar e fornecer conselhos à 

Coroa, a Assembleia dos Estados Gerais. Convocada apenas em períodos de 

instabilidade política, não era reunida desde o século anterior (1614). Luis XVI, 

percebendo a situação delicada em que o país se encontrava, decidiu chamar os 

representantes que a compunham. Estes representantes eram os chamados três 

Estados: o primeiro era composto pelo clero, o segundo pela nobreza e o terceiro 

pelo povo (inclui-se burguesia e camponeses). O voto era dado por Estado e não por 

indivíduo e, nas votações realizadas, nobreza e o clero se uniam, vencendo sempre 

o povo, por dois votos contra um. Essa situação foi o estopim para a burguesia lutar 

pelo fim do Antigo Regime. Lutava-se pela maior igualdade entre as classes, pois, 

dessa forma, os membros do Terceiro Estado sentir-se-iam, de fato, cidadãos 

franceses (SOBOUL, 1982).  

Burguesia e camponeses começaram a reivindicar seus direitos, e depois de 

se proclamarem Assembléia Constituinte, o próximo passo foi a tomada da Bastilha. 

Apesar de na época não estar mais em funcionamento, a fortaleza da Bastilha era 

considerada o símbolo máximo do poder e de abusos do Antigo Regime, pois para lá 

eram mandados os inimigos da Coroa, mesmo que não houvesse provas para 

condená-los. Depois de recolherem as armas que encontraram no local, a fortaleza 

foi destruída pelos insurgentes (CAMARGO, 2004).  

A nova Constituinte elaborou então a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, garantindo maior poder e liberdade para o Terceiro Estado. Luis XVI foi 

forçado a assiná-la, perdendo parte de seus poderes. Apesar de aparentemente ter 

aceitado a nova realidade, o monarca manteve contato com forças contra-

revolucionárias que se encontravam em países vizinhos. Suas cartas, com seus 

planos de restabelecer o Absolutismo, vieram a conhecimento público. Tal postura 

foi considerada imperdoável e foi então criada a Convenção Nacional, com objetivo 
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de julgá-lo e de redigir uma nova Constituição. O rei foi condenado à guilhotina em 

janeiro de 1793 (e o mesmo destino teve a rainha em outubro do mesmo ano) 1. 

O Diretório sucedeu a Convenção e, com o poder nas mãos do povo 

(burguesia), os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade foram colocados em 

prática. Criou-se o Estado Nacional, laico, garantindo a liberdade de culto.  Validou-

se a igualdade de todos perante a lei, garantindo julgamentos mais justos e surgiu o 

conceito de que todos eram cidadãos do mesmo país, que dividiam a 

responsabilidade de preservar a identidade e a unidade nacionais. E é nesse 

momento que desperta o movimento de valorização do patrimônio nacional 

(CAMARGO, 2004). 

As expressões arquitetônicas do país (assim como outras expressões 

artísticas) passaram a ser vistas como uma oportunidade de fortalecer e perpetuar a 

identidade nacional. É claro que não se pode esquecer que muitas construções 

foram destruídas na época, como a fortaleza da Bastilha, por terem uma ligação 

muito forte com o Antigo Regime. O novo governo escolheu aquilo que considerava 

importante preservar. É importante frisar essa escolha porque é assim que se 

constrói a história e identidade de um país. Muitas vezes nem tudo é visto como 

digno de preservação, também por estar ligado negativamente a um período 

histórico. A seleção do que deve ou não ser poupado está diretamente ligada a 

como as pessoas querem lembrar o seu passado e como elas querem se posicionar 

em relação ao futuro (CHOAY, 2006). 

 

1.1.2. Consolidação e reconhecimento 

 

Nessa época, com a criação do Estado Nacional, o monumento histórico 

(enquanto construção cujo valor está associado à homenagem e à cultura histórica 

de uma sociedade) passou a ter maior importância, por ser considerado elemento 

base para o estabelecimento da nova identidade nacional (CAMARGO, 2004). 

No entanto, essa visão não se popularizou de imediato, principalmente por 

conta da situação político-social instável em que a França se encontrava logo após a 

Revolução. A preocupação principal era estabilizar o país, o que só iria acontecer, 

mesmo que parcialmente, com o golpe de Estado dado por Napoleão Bonaparte, 

                                                           
1
 ISTO É. A revolução francesa: 1789-1989. Revista Isto É Senhor. São Paulo: Editora Três, 1989. 
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que assumiu como Primeiro-cônsul em 1799. A partir desse momento, o processo de 

consolidação e reconhecimento do monumento como patrimônio inseriu-se como um 

movimento gradual, e teve como principais motivadores os intelectuais e os artistas. 

(CAMARGO, 2004; HOBSBAWN, 2005). 

Essas pessoas começaram, nos jornais da época (começo do séc. XIX), uma 

campanha de divulgação dos bens materiais franceses. Eles tentavam aos poucos 

educar a população francesa sobre a importância de preservar as construções 

históricas, por fazerem parte da herança do país e guardarem, portanto, a 

capacidade de ajudar a construir um sentimento de pertencimento à Nação. Mas só 

foi possível influenciar efetivamente o pensamento da população francesa quando 

essas idéias foram mais expostas através da literatura (CAMARGO, 2004). 

Os livros desse período passaram a ter então um forte teor descritivo e muitos 

contavam histórias que tinham como cenário, vários locais conhecidos da 

população2. Da mesma forma que acontece atualmente, as pessoas ficavam 

curiosas para visitar os locais por onde seus personagens favoritos passaram (a 

mesma lógica que atualmente é explorada na construção de personagens de obras 

de televisão e cinema, por exemplo) 3. 

As histórias instigavam os leitores a viajarem até locais que lhe serviram de 

cenários. E assim, percebeu-se também o quanto os bens patrimoniais eram 

capazes de atrair pessoas e como viagens que os incorporavam aos roteiros 

poderiam gerar uma renda associada ao ambiente construído4.  

Frisa-se que nesse momento os deslocamentos não faziam parte do 

fenômeno turístico como se conhece atualmente, mas as viagens já ajudavam na 

disseminação da importância dos bens históricos pelo país, e com o tempo, pela 

Europa. A confecção, pelos próprios viajantes, de livros e relatos de viagens, 

                                                           
2
 Influência do Romantismo, movimento artístico e filosófico, originário da Europa no final do século 

XVIII que tinha como principais características o foco no individualismo e no nacionalismo (mais 
marcante na Primeira Fase do movimento).  
3
 Veja, por exemplo, o caso de filmes como Meia Noite em Paris, Código Da Vinci e Comer, Rezar, 

Amar, que orientaram inclusive a construção de roteiros turísticos, comercializados no mundo todo. 
4
 Aqui se estabelece a importância da compreensão da relação entre a mímese, conceito de Platão, 

através do qual a arte era representação fiel do real e o tipo de criação onde o artista se desprende 
da realidade e cria seu próprio conceito de arte. Nos livros da época, a descrição era mimética, 
apenas retratando o real, o que instigava o desejo das pessoas de viajar, por saberem que 
encontrariam exatamente aquilo que está descrito nas obras literárias, no local de destino. Com o 
passar do tempo e a transição da mímese para a livre criação, tônica do movimento modernista, as 
pessoas passaram a buscar aquilo que inspirou a criação da história, mas que nem sempre é 
exatamente o descrito no livro. Fonte: GAGNEBIN, Jeanne Marie. Do Conceito de Mímesis no 
Pensamento de Adorno e Benjamin. Revista de Ciências Sociais. São Paulo. Vol 16. 1993. Disponível 
em <http://seer.fclar.unesp.br/perspectivas/article/view/771/632> Acesso em 11 abr. 2012. 
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contando o que poderia ser encontrado, feito ou visto nos lugares a que faziam 

referência, também auxiliou nesse processo (CAMARGO, 2004). Vejam citação da 

metade do século XIX. 

 

Quão agradável parece Terapia enquanto dela me aproximo; nenhum sopro 
de vento agita a superfície da água, enquanto o resplandecer de incontáveis 
luzes, que piscam e brilham através da verde colina, remete-me ao lendário 
esplendor da caverna do Aladim. Um quase perfeito silêncio prevalece, 
interrompido apenas pelo fraco som de remos distantes, ou o canto de 
milhares de rouxinóis, que em grupos rodeiam cada jardim de rosas e 
laranjeiras, despejando seus amorosos cantos por toda a noite (AULDJO, 
1835, p.141). 

 

Os relatos não comentavam todas as possibilidades, ou davam muitas 

sugestões, mas carregavam impressões individuais, assemelhando-se mesmo a um 

diário de viagem, cuja função primeira é descrever paisagens e situações vividas, 

por alguém em dado momento. Esses relatos acabaram instigando as pessoas a 

viajar e, com o maior número de viajantes e a disseminação das viagens, esses 

livros foram evoluindo para os guias de viagem contemporâneos, em suas mais 

diversas configurações de conteúdo e estéticas. 

 

 
Figura 1: Vista do Canal de Constantinopla a partir da vila de Terapia, às margens do Mar Negro (séc. 

XIX). Disponível em: <http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=5326596> 
 

Apesar desse processo de consolidação em relação ao reconhecimento do 

valor do patrimônio ter acontecido em tempos diferentes e de formas diferentes, nas 

mais diversas localidades do mundo, há pontos de semelhança entre eles. 

No Brasil, por exemplo, o patrimônio só começou a ser percebido como tal no 

século XX. Os prédios preservados ao longo do tempo foram, em termos gerais, 

aqueles que conseguiram manter uma determinada função, mesmo que não a 

original. Se essa função era perdida, as edificações eram abandonadas. Muitas 



18 
 

construções foram renegadas em função de sua forte ligação com o Brasil colônia, 

período que muitos quiseram mais tarde esquecer, por ter sido um período marcado 

por elementos como o elitismo, a escravidão e subjugo em geral (CAMARGO, 2004).  

E, conforme aconteceu na Europa, também no Brasil os principais 

instigadores do movimento em prol da preservação do patrimônio foram os 

intelectuais e escritores, mas o instrumento de divulgação da ideia seria outro. 

Enquanto na Europa os romances foram o grande elemento dessa disseminação, no 

Brasil esse mote seria dado pelo Movimento Modernista5. 

 A percepção do valor do patrimônio começou a se dar após a viagem de 

artistas brasileiros pelo interior do país, no movimento que pode ser identificado 

como pré-modernista. Eles queriam descobrir “do que era feito o Brasil”, estudar as 

diferentes subculturas que formavam a cultura nacional. Eles ficaram admirados com 

a beleza, história e herança cultural, mas surpresos com a despreocupação e 

descaso com os bens histórico-culturais brasileiros. 

Esses artistas, ao término de sua viagem, lançaram o movimento modernista 

no Brasil, marcado pela Semana de 22, realizada em São Paulo. O evento 

aconteceu entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922 e teve como objetivo mostrar 

abertamente ao mundo a arte brasileira. Os artistas brasileiros que estiveram 

envolvidos no movimento não negavam influências européias, pois muitos haviam 

estudado, ou ao menos visitado, a Europa e assim tiveram sua obra influenciada 

pelas tendências internacionais. Buscava-se uma arte afinada com a produção 

europeia da época, mas com um caráter e identidade genuinamente brasileiros. Por 

isso o significado do patrimônio, que poderia passar a funcionar como um elemento 

que reforçaria essa identidade nacional (CAMARGO, 2004). 

O principal instigador da valorização do patrimônio foi, entre os modernistas, o 

poeta Mario de Andrade, que se aliou ao advogado Rodrigo Melo Franco de 

Andrade, para montar um projeto de valorização da diversidade cultural brasileira. O 

impacto foi positivo, entusiasmando o governo paulista a criar o Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1936, que em 1970 transformar-se-ia no 

                                                           
5
 O Movimento Modernista foi uma corrente de quebra de paradigmas. Rejeitava-se convenções 

tradicionais e buscava-se inovação. Na Europa surgiu no século XIX, mas no Brasil seu início foi 
marcado pela Semana de Arte Moderna de 1922, realizada em São Paulo. Fonte: ROHMANN, Chris. 
O livro das ideias: pensadores, teorias e conceitos que formam nossa visão de mundo. Rio de 
Janeiro: Campus, 2000. 
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Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), órgão responsável até 

os dias atuais pela preservação do patrimônio material e imaterial do Brasil. 

 

1.1.3. Patrimônio na contemporaneidade 
 

Antes de analisar a importância dada ao patrimônio na contemporaneidade é 

preciso entender o próprio conceito de contemporaneidade. Chama-se de 

contemporâneo o momento em que a sociedade mundial está inserida atualmente. 

Muitas vezes o conceito é usado como sinônimo de pós-modernidade, ou seja, da 

era que sucedeu a moderna, com expressões culturais e artísticas, manifestações 

sociais, políticas e econômicas que diferem das do tempo moderno. 

Susana Gastal (2006) considera que é mais adequado definir 

contemporaneidade como o momento de confluência entre o tradicional, o moderno, 

e o pós-moderno, nas mais variadas expressões das culturas e estruturas 

contemporâneas. 

Essa postura se justifica na existência de novas tendências e maneiras de 

agir que não eliminam o passado, mas adaptam-se a ele, podendo inclusive 

modificá-lo, mas não o esquecendo completamente e não o desprezando. 

O momento atual é marcado por momentos de valorização do passado, da 

arquitetura à moda, e, ao mesmo tempo, por momentos de negação dele, em um 

eterno conflito entre tradição e inovação, como ilustra Gastal (2006, p. 11):  

 

Nesses termos, o contemporâneo não é sinônimo de pós-modernidade, mas 
de um novo momento no qual o pós-moderno se sobrepõe ao moderno que, 
por sua vez, havia avançado sobre um momento pré-industrial ou, como 
tem sido denominado, com base no olhar pós-moderno, tradicional. Os três 
momentos convivem naquilo que chamamos de contemporâneo, porque o 
avanço de um deles sobre os demais cria uma hegemonia, mas não o 
desaparecimento dos momentos não-hegemônicos. Nessa convivência em 
tensão, talvez estejam as marcas mais agudas do que denominamos 
contemporâneo. 

 

Com o contemporâneo significando essa união de três momentos históricos é 

possível perceber o motivo principal que tem levado, nos dias de hoje e, no mundo 

todo, ao processo de (re) valorização do patrimônio.  

Nota-se que o passado vem fazendo parte efetiva da (trans) formação da 

sociedade atual e ignorá-lo seria perder parte da essência dessa própria sociedade. 

Atualmente, existe uma corrente em prol da conservação, manutenção e 
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restauração do patrimônio material, imaterial e dos elementos culturais em geral. 

Seria uma maneira de a sociedade se posicionar contra a uniformização cultural, o 

que poderia ser considerado um dos efeitos negativos da globalização. 

O que regularmente se denomina pós-modernidade e mundo pós- globalizado 

tem como base a tendência da integração de diversas culturas, sem perder a própria 

neste processo. É, em linhas gerais, o processo de valorizar as diversas culturas 

que existem no mundo sem tentar erradicá-las, mas garantindo a integração com 

outras culturas. No entanto, o mundo não deixou de se globalizar, as interações não 

acabaram e estão cada vez mais facilitadas pelas novas tecnologias como internet 

wi-fi, satélites e skype (GASTAL, 2006; BAUMAN, 2001).  

Neste sentido, Bauman (2001) rejeita o termo pós-modernidade e opta por 

uma nomenclatura diferente, que não infere ruptura com a modernidade. O autor 

sugere o conceito de modernidade líquida, que explica que o homem encontra-se 

em constante adaptação, tal como os líquidos. E, esse processo é causado pelo 

contato que se tem com outras pessoas e realidades diferentes daquelas 

encontradas no cotidiano. É a terminologia mais adequada no contexto desse 

trabalho, por dar espaço ao passado, aliando-o às inovações. Ele continua tendo 

importância junto com o presente, e nota-se com maior facilidade o conflito entre 

tradição e inovação que o homem contemporâneo vive. 

No movimento de inserção do conceito de patrimônio no mundo 

contemporâneo, a maior dificuldade é definir o que se pode considerar patrimônio. 

Na atualidade, a esfera de influência do patrimônio mudou em relação ao que era no 

século XVIII. No início do processo de valorização do patrimônio, a sua abrangência 

era apenas local, pensava-se no valor percebido que ele tinha no lugar em que 

estava instalado.  

Hoje, além disso, considera-se o valor que o patrimônio pode ter para 

humanidade, como um todo. Mais do que isso, pensa-se na diferença entre o 

material e o imaterial, sendo o patrimônio material composto por construções e 

artefatos em geral e o imaterial por técnicas e manifestações culturais. Ambos fazem 

parte, segundo Camargo (2004) da herança histórico-cultural de um país e do 

mundo. 

Em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, foi criada a 

Organização das Nações Unidas (ONU) para mediar e auxiliar na resolução de 

situações difíceis que poderiam atingir a humanidade. Na sequência, foram criados 
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vários órgãos dentro da ONU, cada um deles encarregado de uma área, entre as 

quais turismo (Organização Mundial do Turismo - OMT), trabalho (Organização 

Internacional do Trabalho - OIT), saúde (Organização Mundial de Saúde - OMS), 

além das instituições financeiras, como o Banco Mundial e Fundo Monetário 

Internacional (FMI). Entre esses órgãos está também a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, do inglês United Nations 

Educational Scientific and Cultural Organization), que ficou encarregada de cuidar, 

preservar e educar o mundo em relação aos elementos que diziam respeito à cultura 

mundial, garantindo maior respeito entre as nações. A UNESCO considera que: 

 

O patrimônio é o legado que recebemos do passado, vivemos no presente e 
transmitimos às futuras gerações. Nosso patrimônio cultural e natural é 
fonte insubstituível de vida e inspiração, nossa pedra de toque, nosso ponto 
de referência, nossa identidade. O que faz com que o conceito de 
Patrimônio Mundial seja excepcional é sua aplicação universal. Os sítios do 
Patrimônio Mundial pertencem a todos os povos do mundo, 
independentemente do território em que estejam localizados

6
. 

 

Nota-se a importância dada pela UNESCO ao patrimônio, sendo considerado 

como elemento de referência, representativo da identidade. O patrimônio, material 

ou imaterial, configura-se então como legado cultural, reafirmador da identidade e 

reforçador da cultura. 

Limitando e considerando apenas o patrimônio material, a maior dificuldade é 

diferenciar o que e como preservar. Simplesmente manter toda e qualquer 

construção histórica não seria viável, porque impediria a evolução das cidades, 

devido à disponibilidade limitada de espaço para construir. E mesmo havendo uma 

seleção, deve-se pensar em como manter essas construções funcionando. 

Tombar um prédio como monumento histórico e deixá-lo sem função pode 

fazer com que a população de determinado local deixe de reconhecer sua 

importância enquanto objeto construído. Quando é esse edifício é uma Igreja não é 

um problema que ela seja simplesmente restaurada, porque se pressupõe que ela 

tenha uma função específica que não pode ser alterada, sem perder sua identidade. 

Mas no caso de casarões históricos, castelos ou fortalezas, é mais difícil mantê-los 

como tal. 

                                                           
6
 UNESCO. O Patrimônio: legado do passado ao futuro. Disponível em:  

<http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/heritage-legacy-from-past-to-the-
future/#c154835> Acesso em 01 maio 2011. 
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Posteriormente serão retomadas de maneira mais aprofundada as discussões 

acerca das possíveis novas funcionalidades de um bem histórico. No momento, é 

interessante pensar em quais seriam os critérios para selecionar os bens materiais a 

serem preservados. Se para fazê-lo precisa-se levar em consideração o que essa 

construção significa para o lugar onde está localizada, talvez se deva pensar em 

porque ela tem um significado e o que ou quem lhe atribui esse significado. 

Por que considerar algo importante? Não interessa se é um brinquedo, uma 

pessoa ou um prédio, algo só (ou alguém) ganha importância quando passa a ter 

significado para as pessoas com as quais estabelece algum tipo de interação. E 

esse significado só existe quando algum evento o torna importante. 

Em sua origem, um objeto é importante pela função que descreve, mas não 

necessariamente esta condição implica que ele tenha um significado maior (PULS, 

2006; CAMARGO, 2004; CHOAY, 2006). Um exemplo simples de como um evento 

pode dar um significado completamente novo a alguma coisa: uma flor é apenas 

uma flor a não ser que ela seja dada por alguém por quem o recebedor tem algum 

tipo de afeição, nesse caso será feito de tudo para que ela dure mais tempo. Pode 

parecer banal, mas é o mesmo que acontece com um prédio histórico. 

Uma casa que data do século XX, é apenas uma casa. Nada a difere das 

outras construções da época que faça com que ela seja preservada. Mas o morador 

da casa faz alguma coisa importante e essa casa passa a ter um sentido maior, 

fazendo-a selecionável para preservação. Foi o que aconteceu com a casa de 

Santos Dumont em Petrópolis, se não fosse pelas suas invenções e seu papel na 

sociedade ela provavelmente não teria sido mantida. A casa acabou se tornando um 

símbolo do seu morador, ou melhor, tornou-se um lugar de memória para aqueles 

que conhecem a história de seu morador.  

 

 

Figura 2: Casa de Santos Dumont. Fonte: <http://visitarpetropolis.wordpress.com/tag/casa-de-santos-

dumont/> 
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A seguir será melhor entendido o que significa ser um lugar de memória e 

como funciona a memória social da qual esse lugar ele faz parte  

 

1.2. MEMÓRIA SOCIAL 

 

A importância do patrimônio material, especificamente do ambiente edificado, 

está relacionada com a memória social em que tal construção se insere. A memória 

pode ser um elemento capaz de agregar valor ao patrimônio, quando é através dela 

que o indivíduo e/ou sociedade se identificam com a construção. Nas páginas a 

seguir, será abordado o conceito de memória social e suas implicações na 

atualidade, com maior destaque para uma de suas ramificações, o lugar de 

memória. 

 

1.2.1. Construção da memória social 

 

A memória é normalmente entendida como algo individual, como o “local” 

onde se encontram as lembranças da vida de cada um. As informações dadas pela 

memória ajudariam o indivíduo a entender sua identidade, pois o passado de uma 

pessoa a define no presente. No entanto, este é apenas um dos aspectos do 

conceito de memória (CANDAU, 2002). 

Além da memória individual, presente em todos os seres vivos (com 

características específicas variando de acordo com a espécie), existe também a 

memória coletiva, ou social. Esta, mais do que reter recordações pessoais, guarda 

ainda as situações vividas pelo grupo social ao qual o indivíduo pertence, mesmo 

que ele não as tenha vivenciado diretamente (HALBWACHS, 1992; CANDAU, 

2002). Para tanto, considera-se como grupo social um grupo de pessoas com 

características semelhantes que podem ser culturais, biológicas, geográficas, 

psicográficas e/ou psicológicas. 

O primeiro grupo social a que se pertence é a família, e as vivências em 

conjunto, as histórias contadas e os laços emocionais entre as pessoas, fazem com 

que o indivíduo se sinta integrante do grupo. E essa vivência e laços emocionais 

acabam tendo maior peso do que laços sanguíneos. Por isso, um indivíduo criado 

longe dos seus pais biológicos, ao reencontrá-los pode não se sentir ligado a eles, já 

que não foi construída uma memória coletiva entre eles, conectando-os. A partir do 
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momento em que se interage com outras pessoas para além das da família, criam-

se novas memórias coletivas na escola, no trabalho, com os vizinhos e com os 

membros da religião que se acredita, por exemplo. Essas memórias vão definir a 

identidade de cada um, dando-lhe um sentimento de pertencimento (HALBWACHS, 

1992).  

É necessário fazer uma distinção entre história e memória social. Apesar de 

serem semelhantes e em determinadas situações acabarem se confundindo, são 

conceitos diferentes. A história vai tratar dos fatos, baseando-se em datas e eventos 

importantes, tentando manter-se imparcial em relação ao que está sendo vivido 

(destaca-se não ser possível a completa imparcialidade nos estudos históricos, pois 

a interpretação dos fatos está relacionada com a cultura e época do interpretador). 

A memória social, por sua vez, não necessariamente se prende a datas, 

podendo o tempo fazer, inclusive, com que se confundam. A memória não se 

mantém imparcial porque, para existir, pressupõe a existência própria de um 

indivíduo. Por isso, os sentimentos e emoções individuais influenciam na maneira 

pela qual os eventos serão interpretados. A memória está em constante construção, 

sofrendo inúmeras mudanças, seja pela ação do tempo ou mudança na percepção 

individual sobre um acontecimento. A história é mais estática, está em construção 

por haver situações importantes todos os dias, mas não se altera o passado, como 

acontece com a memória (NORA, 1992 apud CANDAU, 2002; HALBWACHS, 1992). 

A seleção feita na memória, do que se lembrar ou esquecer está conectada 

com a carga de emoção que um episódio provocou. E esquecê-lo ou não, refere-se 

à percepção que cada um tem de si mesmo, bem como na maneira a partir da qual 

deseja se posicionar para o futuro. Nem sempre é uma escolha consciente, mas na 

maioria das vezes sim. É o que acontece, por exemplo, quando um parente sofre um 

acidente enquanto dirigia bêbado e as dificuldades passadas por ele foram tão 

marcantes na sua vida que você adquire a consciência que não deve dirigir e beber. 

É a mesma coisa que acontece na memória social, um evento se torna mais 

importante do que outro pelo sentimento que ele provocou no grupo social, e os 

personagens desse evento se tornam heróis ou vilões, dando parâmetros para vida 

cotidiana das pessoas do grupo em questão (CANDAU, 2002; POLLAK, 1992). 

A memória de um grupo pode se tornar mais palpável, através de 

monumentos e artefatos que reforçam a identidade. O reconhecimento desses 

monumentos vai estar diretamente relacionado com a maneira que a memória foi 
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retratada, acontecendo apenas quando esta é entendida, pois o valor do marco em 

questão está além de noções estéticas. 

Pode-se chamar esses monumentos à memória, de lugares de memória. São 

lugares onde a memória se manifesta e se torna tangível, fazendo com que outras 

pessoas sejam capazes de conhecer a memória de um grupo social diferente do 

seu. A seguir será explicado com mais detalhes as características e nuances dos 

lugares de memória. 

 

1.2.2. Lugares de memória 

 

Os lugares de memória são locais conectados à memória, por terem sido 

palco de um evento ou por relacionar-se a ele indiretamente (NORA, 1992 apud 

CANDAU, 2002). E esses lugares estão presentes tanto nas esferas individual 

quanto social da memória. Pode ser o local onde algo marcante na sua vida 

aconteceu, e por isso, toda vez que passa perto dele surge lembranças do 

acontecimento. Pode ainda ser algo significativo para todo um grupo social. 

Voltando à Revolução Francesa, os franceses da época (séc. XIX) ao 

passarem pelas ruínas da Bastilha e, posteriormente, pela praça que foi construída 

no local, se lembravam do que aquilo significava e da importância de ter sido 

destruída. É uma área carregada de acontecimentos, lembranças e emoções, 

tornando-se assim, um lugar de memória (CANDAU, 2002).  

 

 

Figura 3: Queda da Bastilha em 1789. 

Fonte: <http://members.klosterneuburg.net/handerle/BASTILLE.HTM> 
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Figura 4: Place de la Bastille.  

Fonte: <http://destino-paris.blogspot.com.br/2010/11/place-de-la-bastille-praca-da-bastille.html> 

 

É pelo lugar de memória que a memória se torna mais tangível. A existência 

de lugares de memória, no contexto da memória social, faz com que ela seja mais 

facilmente perpetuada, porque se torna um marco para aquele grupo. Quando se 

caracteriza por uma construção é ainda mais tangível, e por isso percebida e 

divulgada sem grandes dificuldades. Mas isso só é possível se o acontecimento em 

si for passado para as outras pessoas. De nada adiantaria dizer que tal casa é 

importante para aquela sociedade se não for dito o porquê de sua importância 

(NORA, 1992 apud CANDAU, 2002). 

De fato, existem discussões sobre a necessidade da marcação do lugar de 

memória social para sua perpetuação, por tal artifício ir contra o processo natural de 

esquecimento que acontece à memória. Seria congelar determinado local no tempo, 

forçando-o a fazer parte da história, e perdendo seu lado de memória, pois com o 

tempo, as pessoas para qual o lugar era importante vão deixar de existir e, portanto, 

o significado do lugar também deveria desaparecer (NORA, 1992 apud CANDAU, 

2002).  

Na memória social, esse é o papel do lugar de memória: transformar 

parcialmente a memória em história, garantindo que o evento e seus personagens 

não sejam esquecidos. Ainda que as pessoas diretamente relacionadas aos lugares 

de memória não estejam mais vivas sua preservação é necessária, variando de 

acordo com a memória a que o lugar se relaciona, e com a importância do evento 

para a sociedade em que se insere. Jamais se esquecerá do Holocausto, mesmo 

quando todas suas vítimas, descendentes e contemporâneos já tiverem morrido, em 

parte porque alguns dos campos de concentração ainda existem. E, além disso, o 
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fato de estarem abertos para visitação faz com que todos seus visitantes sejam 

tocados e marcados pela política e cultura do Regime Nazista, mesmo que nunca 

tenham vivido na época (CANDAU, 2002). Tais locais tornaram-se patrimônios 

capazes de influenciar características da cultura local e mundial, instigando a 

almejar um futuro de acordo com o que foi aprendido com o evento. 

  

1.2.3. Importância dos lugares de memória na sociedade contemporânea 

 

Uma das principais características da contemporaneidade é o conflito entre 

tradição e inovação, fazendo com que muitas coisas sejam esquecidas por serem 

consideradas ultrapassadas. Inevitavelmente as coisas se tornam obsoletas, no 

entanto, essa busca constante pelo novo, faz muitas vezes com que o homem 

contemporâneo esqueça suas origens. A presença de lugares de memória, de 

importância reconhecida, ajuda na diminuição desse processo, fazendo com que as 

pessoas reflitam sobre o passado e seus ancestrais. 

Segundo Nora (apud CANDAU, 2002), sem eles, memória e história logo 

seriam esquecidas. Se o passado não estivesse ameaçado pela sociedade atual não 

haveria tanta necessidade de perpetuar lugares de memória. Eles seriam inúteis, 

pois o passado estaria sendo levado em consideração no cotidiano, não precisando 

de mais lembretes sobre ele. 

Contudo, isso é questionável, pois mesmo se a sociedade contemporânea 

levasse mais em consideração o passado, ainda haveria necessidade dos lugares 

de memória. Mais do que símbolos do passado para os habitantes do local, os 

lugares de memória ensinam pessoas de diferentes culturas sobre a história de um 

povo, aprendendo através da vivência de outros uma nova maneira de enxergar e 

viver a vida. E essa é a essência do lugar de memória na contemporaneidade, 

ensinar sobre o passado, tanto para aqueles que descendem dos personagens 

desse passado, quanto para aqueles que não estão relacionados a ele, sendo 

movidos exclusivamente pela curiosidade.  

O importante é fazer com que esses lugares não se tornem obsoletos, pois, 

como já foi visto, quando se perde a função, se perde o interesse, e no caso dos 

lugares de memória, perda de interesse representa a morte da memória ali 

representada. Cabe à sociedade pensar em novas maneiras de fazer uso do lugar 

de memória, do patrimônio local, para que sua importância não seja esquecida. 
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Muitos pensam na transformação em museus e casas de cultura, que é uma ótima 

ideia, mas há um limite de quantas instituições desse tipo que uma cidade pode 

comportar de forma a gerar interesse para todas. E mesmo que seja possível gerar 

algum interesse nesses inúmeros museus, nem sempre existe qualidade no que é 

oferecido e pode não estar em harmonia com a construção, então é algo que deve 

ser feito com cuidado, pensando-se na validade desse novo papel do patrimônio 

edificado. Nos capítulos seguintes serão trabalhados mais detalhadamente os 

possíveis novos papéis para o patrimônio material e a relação que o patrimônio e a 

memória social podem ter com o edifício hoteleiro. 
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2. COMO O PATRIMÔNIO SE TRANSFORMA SIGNO 

 

A apropriação de determinado patrimônio pela memória o transforma em lugar 

de memória. A forma com que as pessoas interpretam esse lugar de memória, 

atribuindo-lhe novos significados, faz com que ele se torne um signo. Para dar 

continuidade ao raciocínio que ajudará a entender o que são os hotéis signo é 

necessária a compreensão de seu conceito. Tal conceito e sua relação com a 

hotelaria será explorado nas subdivisões desse capítulo. 

  

2.1. CONCEITUAÇÃO DE SIGNO 

 

O termo signo advém da Linguística e foi estudado pelo lingüista e filósofo 

suíço Ferdinand Saussure. Saussure (1916) entendia o signo como a junção do 

significante com o significado, sendo significante a forma gráfica e significado o 

conceito. O signo só existe se houver forma e conceito conhecidos e compreendidos 

e tal associação é considerada arbitrária por ser possível associar novos significados 

ao mesmo significante e vice-versa.  

Apropriando-se deste termo, a Arquitetura irá entender como signo 

construções que possuem forma entendida e apreciada (significante) e uma 

representatividade que ultrapassa a sua função (significado), podendo ser chamadas 

também artefatos arquitetônicos. Segundo Puls (2006), um signo é um artefato de 

valor ideal, um bem que está além da utilidade material, mas que se baseia na 

utilidade ideal.  Ser um signo representa ser visto além de sua utilidade prática, 

exige um significado maior idealizado, representativo, mesmo que parcialmente, da 

cultura em que se insere. 

O arquiteto, quando se propõe a fazer uma construção signo deve pensar 

para além da maneira que o prédio será utilizado, e se concentrar principalmente na 
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forma em que será visto e interpretado. O signo possui símbolos de algum traço 

cultural. O profissional insere mudanças aos projetos com elementos já 

consagrados, que podem ser valorizados, por expressarem o homem, 

caracterizando assim o signo. Pouco importa a natureza da mudança foi aplicada, 

havendo identificação do homem com o edifício, este pode ser considerado um 

signo arquitetônico (KUBLER, 1962 apud PULS, 2006). 

Portanto, uma construção signo seria aquela em que seu valor não está 

pautado na função que exerce, mas no que ele representa no contexto onde se 

insere. Lembra Choay (2006, p. 22): “Constituem signos quando metamorfoseados 

em imagens, em réplicas sem peso, nas quais se acumula seu valor simbólico assim 

dissociado de seu valor utilitário”. Qualquer construção pode ser considerada signo a 

partir do momento que ela passa a ser vista além da sua utilidade prática, e é o que 

acontece com o patrimônio. Ser considerado patrimônio, especificamente o material, 

é afastar-se da ideologia de valor prático e aproximar-se do valor simbólico.  

 

2.2. OS SIGNOS NA MEMÓRIA SOCIAL 

 

Como foi exposto, classificar um objeto como signo implica ter um valor 

simbólico que supera seu valor prático e material. Por isso, quando se considera 

determinado bem como patrimônio se está, consequentemente, elevando-o à 

categoria de signo. E, de certa forma, não é possível se classificar um bem como 

patrimônio sem que ele passe automaticamente a fazer parte da memória social 

local, pois o patrimônio funciona como elemento reafirmador da identidade, que só 

existe se houver memória. 

Portanto, infere-se que todo bem considerado signo faz parte da memória 

social, caso contrário ele não poderia ser classificado dessa forma. É importante 

dizer que um signo não precisa necessariamente ser material, podendo ser 

considerado como qualquer elemento de valor simbólico que, de alguma forma, 

representa uma parcela da sociedade. E, dessa forma, analisando os livros de 

tombo do IPHAN, nota-se que ali se encontra uma listagem dos signos do Brasil7. 

Em alguns casos a importância percebida pela grande massa é diferenciada. 

A população do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, não irá reconhecer o Palácio 

                                                           
7
 Análise feita através do site do arquivo Noronha Santos, especificamente o Livro Histórico. 

Disponível em: < http://www.iphan.gov.br/ans/inicial.htm> Acesso em: 18 abr. 2012. 
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Conde dos Arcos8, em Goiás (GO) como um signo, mas os goianos provavelmente o 

farão. Existem outros signos que mesmo sem jamais tê-los visto, as pessoas são 

capazes de reconhecer sua importância no contexto nacional. É o caso da cidade de 

Ouro Preto, toda a cidade é considerada patrimônio nacional e por possuir uma 

importância simbólica para o país ela pode ser considerada signo nacional. Não é 

preciso ir à cidade para haver esse reconhecimento, pois na memória social dos 

brasileiros, Ouro Preto é uma cidade de significativa importância e valor simbólico, 

portanto a cidade pode ser considerada um signo do país. 

Significa que para considerar algum edifício um signo, ele precisa estar 

integrado à memória social local. Não é possível a existência de um sem o outro, 

pois essa relação com a memória social é que determina o valor simbólico - diferente 

e distante do valor funcional e material - e o transforma em signo. Reforça-se que 

não é preciso que uma construção seja antiga para fazer parte da memória social, 

só se faz necessário que ela tenha um significado maior para a sociedade em que 

está inserida.  

   

2.3. OS HOTÉIS COMO SIGNOS URBANOS: O EDIFÍCIO HOTELEIRO ALÉM 

DA CATEGORIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO TURÍSTICO 

 

Considerar determinados empreendimentos hoteleiros apenas como parte da 

infraestrutura turística é desconsiderar seu papel na sociedade como um todo. Os 

hotéis contemporâneos são capazes de gerar fluxo turístico e, portanto podem ser 

considerados atrativos, para além de meros equipamentos9. Muitas vezes as 

pessoas escolhem o hotel em que vão se hospedar dando pouca importância ao 

destino em si é o caso, por exemplo, dos hotéis de gelo e de hotéis temáticos em 

geral. 

                                                           
8
 O Palácio Conde dos Arcos, antigo palácio dos governadores da província, foi tombado como 

patrimônio histórico nacional pelo IPHAN em 1951. Atualmente abriga um museu. IPHAN. Palácio 
Conde dos Arcos (Goiás, GO). Disponível em 
<http://www.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_hist.gif&Cod=1226> Acesso em 18 
abr. 2012. 
9
  Para Boullón (2002), a nomenclatura equipamento engloba quaisquer empreendimentos que se 

dedicam a prestar serviços básicos. Pode ser categorizado como de hospedagem, alimentação, 
entretenimento e outros serviços. Os atrativos turísticos, segundo o autor, são a matéria-prima do 
turismo, e sem eles não seria possível o desenvolvimento da atividade. Os atrativos de uma 
localidade são o que fazem surgir o interesse em visitá-la. 
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Esses empreendimentos são atrativos por proporcionarem uma experiência 

única, e inusitada, aos seus hóspedes. O diferente atrai para a visita e a localidade 

em que se insere é deixada de lado. Contudo, existem outras maneiras, menos 

extravagantes do que criar um hotel de gelo, de um hotel tornar-se um atrativo. Isso 

pode acontecer pelo retorno a uma das mais tradicionais formas de turismo, o 

turismo histórico e cultural. 

Um edifício que tenha uma representatividade que vá além da sua 

representatividade econômica no contexto em que se insere pode tornar-se um 

atrativo turístico. Existem hotéis cuja simples menção dos seus nomes é capaz de 

remeter a uma época, uma classe social e até a acontecimentos históricos. O hotel 

Ritz de Paris, na França, ao ser citado faz com que se pense imediatamente em 

personalidades como Coco Chanel, Ernest Hemingway e a Princesa Diana. Além da 

referência mnemônica imediata ao luxo e à elegância inerentes a Paris e 

característicos da própria rede Ritz. Por mais que conhecer a França seja um 

atrativo por si só, hospedar-se no Ritz durante esta viagem faz com que a 

experiência do turista alcance outro nível, pelo status de se estar hospedado neste 

hotel, que é um ícone. 

Um empreendimento como o Ritz é capaz de gerar fluxo turístico por ter se 

tornado um signo, primeiro no contexto local e, com o tempo, no contexto 

internacional. O hotel (como outros da rede) se tornou parte da história de Paris e 

sua importância não é apenas econômica, mas também social e cultural. 

O hotel Copacabana Palace, da mesma forma, está presente no imaginário 

do brasileiro e principalmente do carioca. É muito mais que um hotel, é um símbolo 

dos anos dourados (década de 1950) do Rio de Janeiro - imaginar a orla de 

Copacabana sem o hotel é impossível para muitos cariocas. 

Esses estabelecimentos são considerados signos por terem adquirido um 

valor que ultrapassa em muito suas funções práticas. 

O caminho inverso (um edifício que por algum motivo é considerado signo e, 

em dado momento, é adaptado para funcionar como hotel) também é possível. 

Muitos prédios históricos são convertidos em empreendimentos hoteleiros, 

recebendo a nova função sem perder a sua identidade e carregando, no processo, 

os elementos de sua própria história.  

Em Borgonha, na França, o Château de Gilly foi construído no século XVI 

como casa de campo do abade Nicolas Boucherat II, foi transformado no século XX 
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em hotel. O mesmo aconteceu com os muitos paradores da Espanha, que consistem 

em meios de hospedagem instalados em castelos e fortalezas e adaptados para 

receber hóspedes.  

No Brasil, o hotel Pestana Convento do Carmo, em Salvador (BA) é 

considerado o primeiro hotel histórico de luxo no país10. O Convento foi construído 

em 1586 pela Ordem Primeira dos Freis Carmelitas, e serviu de abrigo à população 

durante a invasão holandesa na região (século XVII). O convento foi comprado pelo 

grupo Pousadas de Portugal, administrado pela rede Pestana, reformado e reabriu 

em 2005.  

Esses hotéis provam que existem situações onde o meio de hospedagem é 

mais do que um mero equipamento turístico, constituindo-se em parte da história e 

do imaginário local. Tais empreendimentos são atrativos turísticos e seu valor 

cultural e muitas vezes histórico é um diferencial no momento da escolha de onde se 

hospedar, aumentando a possibilidade de uma experiência positiva (por ser única) 

durante a viagem. 

A seguir são apresentados depoimentos de alguns hóspedes, obtidos através 

do site Tripadvisor, site reconhecido como um dos mais importantes portais de 

depoimentos relacionados à turismo e viagens, que corroboram a percepção de que 

hospedar-se em um hotel que é, por si, um atrativo turístico, pode constituir uma 

experiência diferenciada: 

 

a) Sujeito 1, hospedagem no Copacabana Palace, maio de 2011: 

 

A expectativa é grande quando alguém se hospeda no Copacabana Palace, 

ainda mais sendo cariocas e tendo vivido grande parte da vida aqui no Rio. Mas não 

é à toa o que falam do hotel. O atendimento é excepcional, desde os mínimos 

detalhes. O hotel é antigo, mas deve passar por reformas constantes porque tudo 

parece novinho. A piscina do Copa é fabulosa e dispensa comentários. Vale a pena 

para quem é de fora ou mesmo para quem mora no Rio e quer passar um fim de 

semana diferente, como nós fizemos. 

                                                           
10

 Ressalva-se aqui questões semânticas que ainda geram muita confusão no que diz respeito a 

tipologias, classificações e categorias hoteleiras. O hotel histórico (HH), em conceituação sugerida 
pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, é uma das seis tipologias possíveis no Brasil, 
segundo a própria ABIH. Descreve meios de hospedagem localizados em edifícios com valor histórico 
e cultural socialmente reconhecido. 
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Figura 5: Copacabana Palace Hotel. 

Fonte: < http://cdn.mundodastribos.com/wp-admin/uploads/2010/10/copacabana-palace-2.jpg> 

 

b) Sujeito 2,  hospedagem no Ritz Paris, abril de 2010: 

 

O hotel é fantástico, quer porque respiramos história, que vai dos seus 

hóspedes famosos (Hemingway é só um dos muitos...), à sua construção centenária, 

quer porque a sua decoração, evocando o estilo Luís XV, dás-nos a sensação de 

estarmos num verdadeiro castelo. Os quartos são enormes, lindos, confortáveis e as 

casas de banho um verdadeiro luxo (os produtos são todos La Prairie). No hotel há 

uma amostra de várias lojas de Paris (as mais glamorosas), nomeadamente 

joalherias da Place Vandôme, que nos fazem babar e suspirar por elas... A juntar a 

isto tudo, não podemos esquecer a sua privilegiadíssima localização. Claro, acresce 

ainda o folclore à volta do namoro da Lady Di com o Doddy e de que este foi o último 

sítio onde estiveram antes do fatídico acidente. Resta-me apenas dizer que foi o 

hotel mais romântico onde estive, e que a estadia foi a prenda de aniversário de 

casamento deste ano. O meu marido resolveu fazer-me esta surpresa e eu ADOREI! 
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Figura 6: Ritz Paris. Fonte: 

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/H%C3%B4tel_Ritz_Paris.jpg> 

 

c) Sujeito 3, hospedagem no Pestana Convento do Carmo, maio de 2010 

 

O prédio em que o hotel está instalado (um convento carmelita restaurado) 

por si só já vale a visita. Além disso, as instalações dos quartos, do spa (que 

aproveitamos muito), da piscina e do restaurante são muito boas. O jantar no 

restaurante do hotel vale ser comentado: é impagável a associação entre comida de 

ótima qualidade e o dueto de violoncelo e violão regado a um bom vinho! Mas o que 

nos impressionou muito foi o alto nível do serviço. Merecidíssima a 6ª estrela a que 

faz jus o hotel. O único senão é o entorno, muito mal cuidado pela prefeitura. Na 

verdade, toda a cidade de Salvador está abandonada. É muito triste de ver. A 

viagem valeu pelo hotel. Ah, eu já ia me esquecendo: o tempo todo há uma música 

ambiente incrível, de bom gosto, agradável. 

 

 
Figura 7: Pestana Convento do Carmo. 

Fonte: <http://www.pestana.com/hotelphotos/pestana-convento-do-carmo-hotel-views02.jpg> 
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d) Sujeito 4, hospedagem no Château de Gilly, dezembro de 2010. 

 

Este hotel está localizado dentro de um lindo castelo em uma vila tranquila, 

cerca de 3 km de distância de vinhas de Borgonha e 15 min. de estrada Dijon. O 

prédio é grande e magnífico, bem conservado e decorado com estilo. Está rodeado 

por jardins franceses e de fronteira pelo rio agradável para que haja lugar para um 

passeio agradável. Os quartos são espaçosos e luxuosos, funcionários muito 

simpáticos e sempre solícitos, e o restaurante oferece cozinha típica local. Claro que 

o lugar é caro, mas é realmente um lugar maravilhoso para um romântico fim de 

semana de um evento familiar. 

 

 

Figura 8: Château de Gilly. Fonte: 

<http://www.grandesetapes.fr/imgs/Diaporama_haut/Gilly/fr/Vue_sur_le_chateau_de_gilly_et_sa_pisci

ne_exterieure.jpg> 

 

 Extrai-se desses depoimentos o valor dado pelos hóspedes à história desses 

edifícios e dos hotéis em geral. A opinião dos hóspedes mostra o quanto um hotel 

pode ser reconhecido como atrativo e não só equipamento turístico. Para esses 

hotéis o diferencial do serviço não está unicamente na qualidade dos serviços, mas 

na própria história, que está integrada aos serviços ofertados, proporcionando 

experiências únicas aos clientes. 
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3. TURISMO, PATRIMÔNIO E MEMÓRIA 

 

Após se discutir os conceitos de patrimônio, memória e signo, necessita-se 

entender o quanto esses elementos são relevantes para o fenômeno turístico. Faz-

se necessário mostrar a importância desses elementos, em nível local e até mesmo 

internacional, pois assim será possível perceber a importância da preservação e 

conservação desses signos. Mais do que isso, será possível notar o quanto o 

turismo é capaz de se beneficiar da apropriação desses signos, bem como as 

diferentes maneiras pelas quais podem ser utilizados dentro desse contexto. Muito 

mais do que um atrativo turístico, um signo pode ser também um equipamento 

turístico, sem perder sua importância na memória coletiva daqueles que interagem 

com ele.  

Nesse capítulo será discutida a maneira de apropriação cultural dos signos 

para o turismo e o olhar que o turista tem sobre esses signos da memória social. 

Além disso, será apresentada a importância que o patrimônio e o edifício hoteleiro 

adquirem na sociedade e no turismo contemporâneo. No final do capítulo será 

possível encontrar exemplos de hotéis que são signos, apresentando-se um pouco 

de sua história e o que pensam os hóspedes que neles se hospedam. 

 

3.1. TURISMO E APROPRIAÇÃO CULTURAL - O OLHAR DO TURISTA, O 

PATRIMÔNIO E A MEMÓRIA 

 

A apropriação de aspectos de uma localidade para o turismo é uma prática 

recorrente. A cultura – material e imaterial – é um desses aspectos, possivelmente o 

principal. O turismo cultural é, segundo Richards (2009), o segmento de maior 

crescimento no turismo global, o que demonstra o interesse das pessoas em 

conhecer e aprender sobre realidades diferentes. Mas esse segmento vem se 

alterando a cada dia, passando para uma situação de consumo cada vez mais 
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induzido. O turista contemporâneo não busca conhecer passivamente os lugares, ou 

seja, não se interessa mais por passar pelos lugares e vê-los, simplesmente. 

Ele deseja interagir e experimentar o novo. Essa prática de experimentação 

do desconhecido é o que Richards e Raymond (2000 apud Richards, 2009) 

conceituam de turismo criativo ou, para adotar a terminologia do Ministério do 

Turismo (2007), turismo de experiência. 

Exemplo de destino que já está se adaptando para explorar essa nova forma 

de fazer turismo, é o estado do Rio Grande do Sul do Brasil, na Região Uva e Vinho, 

que oferece cursos de artesanato e degustação de vinhos além de possibilitar ao 

visitante a criação do seu próprio vinho. No caso dessa localidade, sete municípios e 

cerca de setenta empreendimentos se uniram para criar uma identidade no contexto 

do turismo de experiência11. 

De outra forma, um empreendimento pode sozinho, inovar na sua maneira de 

prestar serviços e inserir-se nesse novo contexto. O Hard Day’s Night Hotel, em 

Liverpool, é um hotel com a temática dos Beatles, com unidades habitacionais sendo 

completamente decoradas com artigos relacionados à banda britânica, com 

estátuas, partituras, fotos e, claro, músicas da banda em todos os ambientes 

(SPOLON, 2010). 

Em ambos os exemplos, o que se busca apreender é ao menos uma parte da 

cultura do local. O caso brasileiro baseia-se nas origens da região e na cultura dos 

imigrantes italianos que ali se instalaram e, no caso inglês, trata-se de referências 

culturais mais recentes, mas não menos marcantes. Urry (2001) afirma que os 

turistas buscam os signos de determinada localidade, supondo que eles sejam o 

elemento identificador do local e de sua cultura, como o edifício Empire State na 

cidade de Nova Iorque ou a Torre Eiffel em Paris.  

No contexto de valorização do passado, tendência da contemporaneidade, ao 

mesmo tempo em que procuram signos modernos, os turistas têm buscado signos 

que são assim considerados pelo seu papel na história da localidade. E, mais 

importante do que isso, a população local tem reconhecido a importância de seus 

signos e tem se esforçado para preservá-los (URRY, 2001). Segundo Michael Wood 

(1974 apud URRY, 2001) essa valorização do passado é devida ao fato de estar-se 

                                                           
11

 MINISTÉRIO do Turismo. Projeto economia da experiência: vivências na Região Uva e Vinho. 
Brasília, 2007 
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insatisfeito com o presente, e o passado, idealizado, surgir como uma opção mais 

agradável12. 

No momento que se recorre ao passado como uma maneira de escapar do 

presente acaba-se por idealizá-lo. Cria-se a memória de um tempo perfeito e a ideia 

de que, por conta dessa perfeição, é coerente apegar-se aos vestígios desse 

passado. Esse é um dos motivos pelos quais atividades sociais como o turismo 

promovem a crescente valorização do patrimônio e destacam a importância da 

memória. Como consequência, tem-se o grande número de visitantes em museus 

históricos, áreas naturais de valor histórico e outros, muitas vezes em um número 

prejudicial às próprias condições de manutenção da localidade. Para Urry (2001), 

trata-se de um sentimento de nostalgia e saudosismo causado pelo fato de a 

população ocidental estar vivendo mais e estar mais apegada ao passado. 

Mas isso vai além dos museus. As pessoas desejam manter traços de épocas 

passadas, como casas e construções em geral, por as considerarem elementos que 

compõem a identidade local. Quando, por exemplo, o teatro dos Jardins de Inverno 

de Morecambe, Inglaterra, teve que ser fechado nos anos de 1970 devido ao estado 

deteriorado em que se encontrava, a população local reagiu, pedindo a restauração 

do prédio. Havia aqueles que buscavam demolir o prédio, pois a restauração exigiria 

muito capital, mas grupos locais diziam que destruir o teatro era destruir a cidade 

(URRY, 2001). Por conta disso foi criada em 1986 a associação de caridade dos 

Amigos dos Jardins de Inverno, com o intuito de garantir que o teatro fosse 

preservado e arrecadar fundos para a restauração. Atualmente o teatro está sendo 

restaurado, mas ainda fica aberto para alguns eventos, entre eles, a noite de caça a 

fantasmas, que acontece toda semana13. 

Esse caso mostra o quanto o patrimônio pode ser reconhecido e valorizado 

pelos moradores locais o que consequentemente favoreceria o turismo. A atividade 

turística se apropria desses patrimônios para contar uma história, para passar para o 

turista um pouco da memória daquele lugar. E o turista valoriza esse patrimônio por 

ele ser um signo da identidade local, e ao visitá-los é como se conhecessem mais 

profundamente o destino. 

                                                           
12

 Referência recente a essa percepção do valor do passado é dada no filme Meia Noite em Paris, no 

qual os personagens são sempre remetidos a épocas anteriores à que estão vivendo, acreditando 
serem elas mais agradáveis, felizes ou completas. 
13

 Informações obtidas no site <http://www.thewintergardensmorecambe.co.uk/home/>Acesso em: 29 
abr. 2012.  
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As cidades podem mesmo se apropriar de sua história e do seu patrimônio 

edificado para aprimorar a experiência turística dos que a visitam. Muitas já o fazem, 

outras ainda não exploram todo seu potencial, mas nesse caso também se deve 

pensar se existe interesse em posicionar-se como cidade histórica, ou se é mais 

adequado adotar uma postura de cidade moderna. Não importa qual será o 

posicionamento, os signos e a memória da cidade ajudam no fortalecimento de sua 

identidade. 

 

 

Figura 9: Teatro dos Jardins de Inverno, Morecambe. 

Fonte: <http://www.northwestparanormal.co.uk/ESW/Images/WINTERGARDENS.jpg> 

 

3.2. SIGNIFICADOS DO PATRIMÔNIO EDIFICADO PARA O TURISMO 

 

Como foi mostrado no item anterior, uma das bases do turismo é a 

apropriação da cultura e do patrimônio local, transformando-os em atrativos 

vendáveis. A arquitetura das cidades pode ser um atrativo importante, capaz de 

gerar interesse e fazer com que pessoas se desloquem para apreciá-la de perto. 

Existem pessoas que viajam pelo mundo especificamente para conhecer obras de 

determinados arquitetos, como Oscar Niemeyer, Frank Lloyd Wright, Antoni Gaudi e 

muitos outros. 

Há casos onde não importa quem foi o arquiteto, a informação pode ter se 

perdido no tempo, mas a mera visão de determinadas construções é capaz de gerar 

deslumbramento. É difícil imaginar, por exemplo, ir a Paris e não visitar a Catedral 

de Notre Dame, mas não se costuma levar em consideração, nesse caso, quem é o 
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idealizador da Igreja, o interesse na arquitetura gótica funciona como um dos 

motivadores para o conhecimento. Frisa-se que por mais que isso aconteça nos dias 

atuais, por ser um atrativo tão reconhecido, talvez o interesse em conhecê-la está 

mais no status de fazê-lo do que a arquitetura em si. 

Mesmo no caso de visitar um local pelo mero status de fazê-lo, tal destino só 

ganhou tal renome por ter patrimônio (material e imaterial) reconhecido. No processo 

de escolha do destino de viagem são levados em consideração os atrativos locais, e, 

muitas vezes o patrimônio edificado é considerado diferencial. Isso porque sua 

composição e arquitetura são recortes de uma época e cultura, ajudando a conhecer 

um pouco mais sobre a história da comunidade receptora. Por exemplo, fazer um 

tour por Paris visitando prédios de diferentes estilos arquitetônicos, mas seguindo 

uma ordem lógica, como a cronológica, pode-se entender com maior profundidade a 

evolução do pensamento europeu sobre questões estéticas e culturais em geral. 

Pouco importa a motivação da viagem, inevitavelmente o turista buscará 

conhecer algum símbolo arquitetônico local, mesmo que não seja para apreciar de 

fato a arquitetura. O patrimônio edificado é o atrativo turístico mais comum e 

provavelmente o mais procurado. Muitas vezes o visitante opta por não entrar no 

edifício, fazendo uso apenas de seu exterior, pois algumas vezes (existem casos em 

que a entrada não é permitida por ser um edifício oficial) o valor percebido no lado 

de fora é superior àquele no interior. É o que acontece com determinados museus, 

como o Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói, onde o valor dado à obra 

de Niemeyer é consideravelmente maior do que o valor dado às exposições que ele 

abriga, fazendo com que muitos visitantes decidam não subir até a galeria, 

limitando-se a ficar no pátio do local, observando a paisagem e tirando fotos. Yazigi 

(2002, p. 34) afirma: 

 

[...] pode-se fabricar um lugar turístico com base no deserto, como foi Las 
Vegas. Entretanto, se mapearmos o conjunto dos lugares mais turísticos do 
mundo, veremos que há, inquestionavelmente, o dado patrimonial 
(geográfico ou cultural) agindo como grande detonador de movimento 
turístico, enquanto periferias desavisadas terão que esperar pelas calendas 
gregas para terem seu lugar ao sol turístico. 
 

 
A forma mais reconhecida do turismo, e talvez mais praticada, é o turismo 

cultural. E o patrimônio local é um dos meios de propagar essa cultura e o 

patrimônio edificado, a manifestação mais perceptível do mesmo. Os turistas notam 
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esse patrimônio e o buscam nas viagens que fazem. Seja construções mais 

modernas sejam as mais antigas, são poucas as coisas que funcionam tanto como 

motivação de viagem quanto o patrimônio edificado. 

A importância do patrimônio edificado para o turismo é incontestável. A 

arquitetura local marca a paisagem, tornando-a mais ou menos agradável para 

moradores e visitantes. Desde as formas mais tradicionais de turismo até as mais 

inovadoras e diferenciadas as construções locais são importantes para a experiência 

positiva de viagem.  

 

3.3. SIGNIFICADOS DO EDIFÍCIO HOTELEIRO NO AMBIENTE URBANO 

CONTEMPORÂNEO 

 

Segundo McNeill (2008), o edifício hoteleiro pode representar um marco para 

a cidade. A arquitetura de hotéis ajuda a mostrar o posicionamento da cidade em 

relação ao turismo e a sua própria identidade. Além da arquitetura, o tipo de hotel 

também interfere para a transformação desse hotel em um marco urbano. 

Normalmente hotéis maiores, de categorias mais elevadas, são reconhecidos como 

marco mais frequentemente do que hotéis menores. No entanto isso pode se 

modificar se houver algum valor simbólico, além do material e social.  

 Determinados hotéis estão de tal forma interligados à estrutura da cidade que 

eles se tornam integrantes da tradição local (BERENS, 1997 apud MCNEILL, 2008). 

Certos meios de hospedagem se tornaram local de interação social, pessoal e 

comercial e isso se deve principalmente por ter-se reconhecimento do valor 

simbólico que eles possuem (MCNEILL, 2008). 

O edifício hoteleiro tem como principal objetivo sua funcionalidade, podendo 

ser considerado um equipamento turístico na infraestrutura da cidade. Por muitos 

anos os meios de hospedagem foram limitados à categoria de equipamento, sendo 

considerado até mesmo como não-lugar14. Contudo, como é afirmado por McNeill 

(2008) percebe-se que alguns edifícios hoteleiros possuem valor simbólico 

                                                           
14

 Conceito desenvolvido pelo etnologista francês Marc Augé na década de 1990. Não-lugar é 
entendido como local de trânsito, onde viajantes podem vivenciar a suposta ausência de identidade. 
São, na concepção do autor, locais sem história, tradição ou identidade. Fonte: KORSTANJE, 
Maximiliano. Non-places and Tourism: Towards an understanding of travel. Disponível em 
<http://www.antrocom.net/upload/sub/antrocom/050209/04-Antrocom.pdf> Acesso em 25 mar. 2012  
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relevante, o que torna a categorização anterior de equipamento turístico obsoleta, 

pois esse valor o torna atrativo.  

Normalmente se diz que o não lugar pode ser considerado lugar dependendo 

de quem o observa. Um aeroporto é um lugar para aqueles que trabalham nele, 

mesmo que não seja para os passageiros. Mas em determinados hotéis a questão é 

diferente. Um hotel signo, integrante da memória social local não pode ser 

considerado um não lugar. Ele possui uma identidade clara, uma história e todo um 

conjunto de tradições, perceptíveis tanto para funcionários quanto para hóspedes. 

O edifício hoteleiro, nesse caso, se metamorfoseia em patrimônio material 

edificado. E, como tal, ele carrega parte da cultura local, fazendo um recorte no 

tempo e possibilitando que outras pessoas conheçam parte dessa cultura. O turista 

se torna capaz de interagir com a história ao alojar-se em hotel signo. Hospedar-se 

em um local historicamente importante tem um significado especial e promove uma 

experiência singular, incapaz de ser encontrada em hotéis que tem como atividade 

fim ser apenas um local para dormir. 

E mesmo que um hotel não seja signo, por não ter seu valor simbólico 

centrado na memória social, ele pode ter um valor simbólico relevante. Hotéis têm 

buscado inovar tanto na própria configuração física quanto nos serviços, fazendo o 

empreendimento ter mais que valor material. É o caso do Hotel Everland, proposta 

desenvolvida pelos artistas Sabina Lang e Daniel Baumann, de um hotel móvel, 

composto de apenas um quarto, que inclui um banheiro, cama king size e uma 

pequena sala, e encontra-se à disposição também mini-bar (incluso na tarifa) e uma 

coleção de CDs.  

Na verdade, o hotel é uma instalação artística que tinha como intuito mostrar 

o imaginário idealizado de um quarto de hotel. Durante o dia o hotel fica aberto para 

visitação e à noite é fechado para hóspedes. O interessante da proposta é que o 

Hotel Everland é um container, bem decorado, mas que fica sempre em posição 

privilegiada. Nos primeiros quatro meses, ficou no lago de Neuchatel, em Yverdon 

(Suíça), mas após esse período ele foi instalado no topo do Museu de Arte 

Contemporânea de Leipzig, na Alemanha e no Palais de Tokyo, em Paris (França)15. 

                                                           
15

 Hotel Everland. Disponível em: <http://www.everland.ch/en/info/> Acesso em 30 abr. 2012. 
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No período em que ficou em funcionamento, o hotel era um marco urbano, 

com elevado valor simbólico e não só por se tratar de uma obra de arte, mas pela 

localização e pela vista que tal localização proporcionava. 

 

 

Figura 10: Hotel Everland no Palais de Tokyo, França. Fonte: <http://www.everland.ch/en/photos/#> 

 

Importante, antes de tudo, é reconhecer que, no mundo contemporâneo, o 

edifício hoteleiro deixou de ter sua função tão fixa quanto era no começo do século 

XIX. Um meio de hospedagem não precisa estar limitado a hospedar, podendo ter 

um papel mais amplo no contexto urbano, o de signo, de marco. Como esse papel 

vai ser exercido varia de acordo com as possibilidades de cada empreendimento, ou 

de cada destino, podendo ser uma proposta completamente inovadora como no 

Everland, ou mais tradicional, como a vinculada a um hotel histórico. 

 

3.4. EXERCÍCIOS DE HISTÓRIA E DE MEMÓRIA 

 

A valorização de um hotel signo – ou de um edifício hoteleiro que venha a se 

constituir em um marco na paisagem - é de suma importância para que esses 

edifícios possam ser “aproveitados” da melhor maneira possível no turismo 

contemporâneo. Existem inúmeros meios de hospedagem que podem ser 

considerados signos. Para o exercício de interpretação proposto neste trabalho 

foram selecionados apenas quatro, sendo dois nacionais e dois internacionais. 

Destacam-se o Château de Gilly e o hotel Pestana Convento do Carmo (hotéis 

históricos, em que o meio de hospedagem se instalou em edifício existente, que já 
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era reconhecido como um signo) e os hotéis Ritz Paris e Copacabana Palace (hotéis 

modernos, especificamente construídos para funcionar como meios de hospedagem 

e que se transformaram em signos nas localidades onde estão instalados). 

 

3.4.1. Château de Gilly 

 

a) De Castelo a Hotel16 – A história do Château 

  

As terras de Gilly pertenciam ao galês-romano Eleuther (bispo de Paris), mas 

nada havia no local. Apenas com sua morte e posteriormente a de seu filho 

Germain, as terras foram doadas a freis beneditinos e começou a construção do 

vilarejo (século VI), que tem como padroeiro o seu antigo proprietário, Saint 

Germain-des-Près. Depois da construção da Abadia da Ordem de Cister (1098) ao 

lado de Gilly, ocorreram várias disputas entre as duas propriedades devido ao 

desejo de expansão do proprietário da Abadia, Robert de Molesmes. No século XII, 

Gilly estava cercado pelas terras de Molesmes e os abades de Gilly se viram 

obrigados a vender o terreno. 

Com a Guerra dos Cem Anos, no século XIV, travada entre França e 

Inglaterra, Gilly precisou se fortificar para se proteger de futuros ataques. E, assim, 

duas fortificações foram construídas no vilarejo: a fortaleza cisterciense e o Castelo 

de Montbis, pertencente à nobre família Vienne. O castelo foi vendido e 

posteriormente destruído, devido a disputas no próprio vilarejo. A fortaleza foi 

completamente saqueada e destruída durante a guerra, por ordem do Duque de 

Nemours, em 1591. Sobrou apenas sua base e, a cozinha que foi conservada. No 

entanto, no século XVII, com o restabelecimento da paz no país, o 51º Arquiabade 

local, Nicolas Boucherat, decidiu construir dos vestígios da fortaleza uma casa de 

descanso para abades. O trabalho foi terminado pelo seu sucessor Pierre de Nivelle, 

que focou no embelezamento e decoração internos. 

Em maio de 1790, após a Revolução Francesa, as propriedades de monges 

cistercienses (Abadia da Ordem de Cister e o Château de Gilly) foram declaradas 

patrimônio nacional. Durante os séculos seguintes o Château teve inúmeros donos, 

primordialmente agricultores, que aumentaram 100 hectares à propriedade. O 

                                                           
16

 CHÂTEAU de Gilly:guide de visite. Disponível em: <http://www.grandesetapes.fr/docs/pdf/Chateau-

hotel-gilly/guide_gilly.pdf> Acesso em 20 mar. 2012. 
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castelo passou a ser usado como fazenda de criação de galinhas, porcos, cavalos e 

aves em geral. 

Nos anos de 1970, ocorreu um projeto de descentralização cultural, criado por 

Michel Humbert, que engaja o governo local e o Château de Gilly passa a fazer parte 

de um departamento da Côte d’Or. Foi criado um teatro com capacidade de 

duzentos e vinte lugares, na atual Sala de Tapeçarias. O castelo teatro dos Cister de 

Gilly foi inaugurado em janeiro de 1978. Entretanto, os espetáculos sem sucesso se 

tornaram freqüentes e por isso o espaço foi fechado em 1985. 

Dessa forma, o departamento da Côte d’Or vende o Château de Gilly à René 

Traversac, fundador do grupo hoteleiro “Grandes Etapes Françaises” em 1987. Ele 

iniciou o processo de reforma, restauração e transformação da construção em hotel, 

que abriu as portas em 1988. 

 

 

Figura 11: Château de Gilly.  

Fonte:< http://www.ebookers.ie/hotels/France/Dijon/Chateau_De_Gilly.h175132/> 

 

b) O responsável pela transformação – Grandes Etapes Françaises17 

 

A Grandes Etapes Françaises é uma rede hoteleira familiar fundada por 

Simonne e René Traversac em 1960, quando compraram o Château d’Artigny, em 

Touraine. O interesse em construções históricas surgiu em 1957 quando o casal 

encantou-se ao conhecer a mansão de Prieure perto do Saumur, com vista para o 

Loire. René ainda trabalhava em uma empresa fornecedora de equipamentos para 

cinema e fotografia, mas decidiu passar alguns anos estudando hotelaria para poder 

                                                           
17

 GRANDES étapes française. Notre histoire. Disponível em: 
<http://www.grandesetapes.fr/fr/Accueil/notre-histoire.html> Acesso em 20 mar. 2012. 
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em seguida entrar nesse mercado, ainda novo para ele. Com a experiência positiva 

de reforma e transformação do Château d’Artigny, o casal passou a dedicar-se ao 

mercado hoteleiro, especificamente a transformações de prédios históricos em 

empreendimentos hoteleiros de luxo. 

Em 1966 eles compraram a propriedade de Domaine de Beauvois, e com a 

confiança de terem dois empreendimentos lucrativos, Simonne e Renné decidiram 

investir na construção de um hotel na Côte d’Azur, com a ajuda do arquiteto Fernand 

Pouilon. O trabalho foi supervisionado pelo filho mais velho do casal, Pierre, e o 

hotel Mas d’Artigny foi inaugurado em 1973. No mesmo ano compraram uma antiga 

fortaleza na Alsácia, o Château d’Isenbourg. 

Mas os Traversac ainda não haviam atingido todas as suas metas. 

Desejavam um empreendimento nas proximidades de Paris e a oportunidade surgiu 

com o Château d’Eclimont, antiga residência do Duc de La Rochefoucauld, entre 

Versailles e Chartres. O castelo renascentista foi comprado da neta do duque em 

julho de 1981. Em 1984 compraram o Château de Divonne, perto de Gênova e em 

1985, o Choiseul. 

O Château de Gilly, Borgonha, foi comprado em seguida, sendo inaugurado 

em setembro de 1988. Pierre Traversac e sua esposa Sophie deram continuidade ao 

negócio da família e compraram o Château de L’Île, próximo a Strasbourg. Este 

último empreendimento foi inaugurado em 1994. 

Ao todo são dez hotéis históricos, sendo disponibilizados roteiros que 

permitem com que os turistas aproveitem mais de um desses hotéis por viagem. 

Quatro são disponibilizados com a temática Vinhos e Castelos (Wine and Château): 

Loire Valley Tour (Choiseul e Domaine de Beauvois); Along the Loire River (Châteu 

d’Esclimont; Château d’Artigny; Prieuré); Alsace Tour (Château d’Île e Château de 

Isenbourg); Alsace and Burgundy Tour (Château d’Île, Château de Isenbourg, 

Château de Gilly). Também são oferecidos pacotes temáticos específicos, além de 

eventos como noites temáticas em cada hotel castelo. 
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Figura 12: Château d'Artigny. Fonte: <http://www.systex.net/~levin/france-2001/06120024.jpg> 
 

 

Figura 13: Château d’Ile. Fonte: <http://www.orbitz.com/hotelimages/170/179170/2631759-CHATEAU-

DE-L-ILE-Hotel-Exterior-1.jpg> 

 

c) Voltando ao passado: uma visita ao Château 

  

O hotel conta com quarenta e oito unidades habitacionais, divididas em seis 

categorias: standard, traditional, superior, deluxe e junior suíte. Elas são decoradas 

de tal forma a manter uma ligação com a tradição do castelo mantendo um nível de 

qualidade e conforto que garanta suprir necessidades e exigências do hóspede 

contemporâneo. 
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O restaurante principal Le Clos Prieur era originalmente a adega dos monges 

cistercienses. Aberto tanto para almoço quanto para jantar, conta com quinze mil 

garrafas de vinho, de 600 tipos diferentes, envelhecidos no próprio Château. Para 

uma degustação de vinhos é possível alugar a sala Côté Terroirs, que atende grupos 

de até vinte pessoas. O hotel oferece passeios pela adega local, refeições com 

harmonização de pratos com vinhos, além disso, para grupos, é oferecida 

degustação de vinhos na cozinha original do castelo, datada do século XIV, sendo 

premiado com um diploma no final do evento. E, em meses de verão, é possível 

almoçar no Terrasse Potagé, terraço parcialmente coberto do castelo. 

O hotel busca atender as necessidades de toda a família, oferecendo serviços 

para crianças, como brinquedos, menu diferenciado, serviço de babá, além de 

piscinas e quadras de esportes. O restaurante criou além de um menu com pratos 

simples para crianças, oferece o menu Junior Connoisseur para ensinar um pouco 

sobre a culinária francesa para as crianças mais gastronomicamente aventureiras. 

 

 

Figura 14: Restaurante "Le Clos Prieur". 

Fonte: <http://www.grandesetapes.fr/fr/Chateau-hotel-gilly/restaurant-bar.html> 

 

d) Experiências memoráveis – opinião dos hóspedes18 

 

No papel, o Château de Gilly aparenta ser um dos melhores hotéis da França, 

aliando cultura, história, sofisticação e beleza. E por mais que alguns hóspedes 

                                                           
18

 Todos os depoimentos foram obtidos através do site <www.tripadvisor.com.br> 
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tenham experiências positivas em relação a sua estada, algumas não foram 

positivamente memoráveis, e é preciso mostrar os dois lados. Por mais que seja um 

hotel de luxo, problemas podem aparecer, e pelo que foi possível observar o padrão 

do hotel vem decaindo devido a problemas de manutenção. Na mesma época, 

agosto de 2008, tem-se dois depoimentos completamente opostos: 

 

 Depoimento 1 

 

Eu me hospedei em agosto de 2008 com doze amigos e parentes. Todos 

amaram, desde crianças de oito anos até os avós. O castelo e jardins são 

deslumbrantes em um estilo clássico francês. Você não o chamaria de moderno. O 

restaurante formal pode ser considerado apenas bom. Apesar de não ter ar 

condicionado, as paredes de pedra mantiveram tudo suficientemente frio, até 

mesmo em agosto. O serviço foi ótimo e tudo impecavelmente limpo. Eu morei em 

Borgonha e acho que é o melhor lugar para se hospedar na região. Eu recomendo. 

 

 Depoimento 2 

 

Esse hotel se posicionou com hotel de luxo, com uma tarifa cara e falhou 

miseravelmente em atingir as expectativas. O hotel era ruim, os quartos 

decepcionantes, os jardins mal cuidados e área da piscina muito abaixo do padrão. 

A única parte que salvou foi o fato de os serviços dos funcionários terem sido 

geralmente incríveis durante nossa estada no hotel. Nós comemos no restaurante e 

a comida estava boa, mas de forma alguma pode ser descrita como à altura dos 

incrivelmente altos preços do cardápio. Destaque para os vinhos, muito caros 

considerando a localização em Borgonha. 

 

O interessante é notar que no depoimento 1 existem pontos negativos como o 

fato de o restaurante ser apenas bom e não haver ar condicionado, sendo que era 

verão, mas isso não incomodou os hóspedes. A experiência foi no geral 

extremamente positiva, ao ponto de a pessoa recomendar para outras pessoas. No 

segundo depoimento, apesar de os funcionários terem sido um ponto positivo, eles 

não foram capazes de equilibrar a opinião do hóspede, que ficou consideravelmente 

insatisfeito. Enquanto a primeira diz que é o melhor lugar para ficar na região, o 
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segundo, apesar de não dizer isso, provavelmente discorda, principalmente por 

considerar que os preços não condizem com a localidade. No segundo depoimento 

fica clara a principal dificuldade de muitos estabelecimentos hoteleiros: atingir 

expectativas.  

É indiferente o tipo de empreendimento, do albergue aos hotéis luxuosos, a 

chamada “hora da verdade” é passível de erros. Algumas vezes são erros menores, 

que afetam pouco a experiência geral de hospedagem, outras, por serem muito 

díspares do esperado, podem causar extremo descontentamento. O papel do gestor 

é evitar essas disparidades. A seguir encontram-se depoimentos mais recentes, 

ambos se referem a hospedagens no mês de março de 2012. 

 

 Depoimento 3 

 

Bela estrutura exterior, a gente se prende em um canto do corredor ou se 

perde no parque imaginando como a vida era no passado... Belo edifício, restaurado 

com bom gosto. Alguns criticam a decoração ou as casas de banho, aparentemente 

desconhecendo que este é um antigo castelo, eles vão em um Sheraton ou casas de 

banho da marca Hilton em busca de um novo design! Ficamos particularmente 

tocados pela atenção dada pelo pessoal e do orgulho que cada um deles claramente 

exprime por trabalhar no Château de Gilly. Jantar na antiga despensa foi um 

momento mágico onde você se surpreende por encontrar-se admirando mais o 

cômodo do que seu prato. A mesa não é excepcional, mas tudo foi feito 

corretamente e há uma vasta seleção de vinhos. Com a concorrência feroz na 

região, talvez haja algo a ser feito para que a cozinha esteja mais de acordo com a 

beleza do lugar (um dos mais belos salões de restaurante da região). Uma pequena 

renovação na quadras de tênis também é necessária, mas não importa, o essencial 

está lá e diante de seus olhos. 

 

 Depoimento 4 

      
Na estada no Château de Gilly, ficamos um pouco decepcionados. A estrutura 

exterior é linda mas por dentro é muito calma e está envelhecendo. A limpeza não 

está à altura de um 4 estrelas. Há juntas mofadas no banheiro e o chão é pouco 

limpo. Finalmente, nós ouviamos todas as ações dos vizinhos acima de nossas 
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cabeças, isto é inaceitável para uma suite júnior de 465 euros por noite. O 

restaurante, nada a dizer, muito boa mesa. Em geral, os funcionários são 

agradáveis. Nós certamente não voltaremos e não recomendaremos também. 

Normalmente, nós vamos em um hotel de 3 estrelas nas Beaunes Montagny, que é 

cem vezes melhor por um custo muito menor. 

 

Erros acontecem, mas é importante notar que foram ressaltados problemas 

de manutenção do lugar que podem ser corrigidos. Um hóspede criticar a limpeza de 

um hotel é uma falha grave. Mofo nos banheiros é inaceitável. Isso mostra o quanto 

a beleza do lugar nem sempre compensa, e não é garantia de retorno. O Château é 

sempre elogiado por sua beleza, mas a qualidade nos serviços nem sempre 

acompanha. 

Ou seja, muitas vezes a história e beleza do castelo funcionam como um 

atrativo, mas quando se hospeda, por não haver um cuidado maior na entrega dos 

serviços, a atratividade do local diminui. É preciso manter um padrão de qualidade 

alto para que a atratividade local não decaia, fazendo com que deixe de ser tanto um 

atrativo quanto um equipamento turístico de qualidade. 

 

3.4.2. PESTANA CONVENTO DO CARMO 

 

O Pestana Convento do Carmo, em Salvador, é considerado o primeiro hotel 

histórico de luxo do Brasil, e foi nomeado, em 2007, como o “Melhor Hotel em Lugar 

Histórico” pelo Guia 4 Rodas. Instalado em um antigo convento carmelita, foi 

completamente restaurado e reformado para poder abrigar um hotel da rede 

Pestana. Apresenta-se aqui um pouco sobre a sua história, da rede hoteleira a que 

ele pertence e, depoimentos de hóspedes, para que seja possível conhecer o 

serviço que é oferecido. 

 

a) Um pedaço de História – O Convento do Carmo 

 

O convento começou a ser construído em 1586 pela Ordem Primeira dos 

Freis Carmelitas e é um dos maiores e mais antigos conventos da Ordem do Carmo 

no Brasil. Foi utilizado como abrigo pelos baianos quando os holandeses invadiram 

a região, em 1621 e em 1938 foi tombado pelo IPHAN. 
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Devido ao baixo número de frades e impossibilidade de mantê-lo como 

convento, ele é alugado para fins hoteleiros desde a década de 1970. E é 

atualmente administrado pelo grupo hoteleiro “Pousadas de Portugal”, sob a 

bandeira Pestana. O “Pousadas de Portugal” é focado em meios de hospedagem 

históricos. Começou suas atividades em 1942, em Portugal, e atualmente possui 

hotéis por toda Europa, além de América do Sul e África. 

 

 

Figura 15: Piscina do Pestana Convento do Carmo. 

Fonte: <http://www.pestana.com/pt/pestana-convento-do-carmo/pages/home.aspx> 

 

 

Figura 16: Pátio do Pestana Convento do Carmo. 

Fonte: <http://www.pestana.com/pt/pestana-convento-do-carmo/pages/home.aspx> 
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b) Hospedagem Histórica - O que é oferecido 

 

O hotel conta com sessenta apartamentos, dezenove suítes e uma suíte 

master. Essas unidades habitacionais são divididas em luxo, suíte junior (com dois 

ambientes) e lofts (com dois pavimentos). Em todas é possível encontrar televisão 

LCD com canais a cabo, menu de travesseiros, enxoval de algodão egípcio, internet 

banda larga e amenities. 

No restaurante do hotel, O restaurante Conventual, serve refeições da 

culinária portuguesa, e está aberto tanto para café da manhã quanto para almoço e 

jantar. Além disso, o Pestana Convento do Carmo possui o Bar do Descobrimento 

localizado próximo à piscina. Como opção de lazer, tem-se a piscina, spa, biblioteca 

e sala de leitura, fitness center, sala de TV, DVD e vídeo além de indicar passeios 

para os seus hóspedes. 

E, para eventos sociais e empresariais, o hotel possui cinco salões: Capela 

Noviciado, Claustro 1 (capacidade para até 160 pessoas), Sala do Conselho (até 

100 pessoas), Sala dos Freis (até 60 pessoas) e a sala Simão Sotck (até 25 

pessoas). 

 

 

Figura 17: Restaurante Conventual. Fonte: <http://www.pestana.com/hotelphotos/pestana-convento-

do-carmo-restaurants-and-lounges01.jpg> 

 

c) Hospedando-se em Memória – Opinião dos hóspedes 

 

Como em todo hotel de luxo, as expectativas em relação à hospedagem são 

altas e o padrão de qualidade exigido também. Por mais que sempre se busque 

oferecer o melhor serviço, nem sempre é possível, e cabe aos gestores solucionar 
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os imprevistos do dia-a-dia. Através de depoimentos retirados do site 

<www.tripadvisor.com.br> poder-se-á notar se isso de fato acontece e se os 

hóspedes estão tendo uma experiência positiva em sua estada no Pestana 

Convento do Carmo. 

 

 Depoimento 5 

 

Este hotel tem um valor histórico muito presente e está localizado no centro 

histórico de Salvador (Pelourinho). O edifício foi usado como convento, em um 

prédio separado em duas áreas diferentes. Em uma delas está a piscina, o bar e o 

restaurante. O prédio foi renovado mantendo suas características originais mas 

também incorporando melhorias estéticas modernas. 

Eu acho que todos os quartos ou dão frente para a piscina ou para a cidade. 

Nós passamos poucas noites no hotel, em parte da nossa lua de mel, mas foi 

muito relaxante ficarmos sentados à beira da piscina, no bar, etc. Uma coisa que foi 

muito relaxante (mas estranhamente sossegada) foi a música ambiente em todo o 

hotel. 

A equipe de funcionários era muito amigável e tivemos até uma visita guiada 

para as antigas capelas situadas no interior do prédio. O pessoal da recepção 

também foi bastante simpático e relativamente informal. O café da manhã fazia 

acordar cedo efetivamente valer a pena. 

Se você visitar Salvador, em minha opinião não há nenhum outro hotel em 

que valha a pena hospedar-se. Não é barato, mas o dinheiro gasto vale a pena. Eu 

diria que é ideal para casais e pequenos grupos. 

Uma pequena reclamação é que se eu reservei uma cama king ou queen 

size, não gostaria de ter encontrado duas camas de solteiro postas juntas. 

(Novembro, 2006) 

 

 

 Depoimento 6  

 

Visitei este hotel durante uma viagem à América do sul. Em somente cinco 

semanas eu visitei cerca de 20 hotéis, e lamento dizer que este ganhou o prêmio de 

pior serviço. Em primeiro lugar, não me interpretem mal – é um bonito hotel. Fizeram 
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um trabalho incrível de reconversão de um antigo convento em hotel. As áreas 

sociais são realmente adoráveis – os quartos são muito básicos pelo preço que 

cobram, mas dá para aceitar. 

O problema é a equipe de funcionários. Sim, o inglês deles é muito ruim, mas 

o problema não é esse. Eu em geral sou muito disposto para romper essas barreiras 

de idioma.O problema é a atitude horrível dos funcionários, aliada à falta de 

treinamento. O pessoal da piscina, do bar, etc. é simplesmente muito ruim. Não 

saberia dizer se isso é reflexo de uma política salarial muito inadequada, mas são 

todos muito ruins. É virtualmente impossível tomar um drinque na piscina sem 

precisar ir pessoalmente ao bar buscá-lo, Da mesma forma quando estamos 

sentados na área do bar, à noite, podemos ter que esperar de 15 a 20 minutos antes 

de aparecer alguém para nos oferecer um drinque. Isso mesmo se existirem apenas 

um ou dois casais no bar. A equipe responsável pelo café da manhã era igualmente 

desatenta. Tenho a impressão de que o hotel tem problema com todos os 

funcionários. Somente o concierge mostrou-se diferente, sendo amigável e solícito. 

As coisas ficaram ainda piores no final da estadia. Um item das roupas que 

enviei para a lavanderia se perdeu – a atitude da equipe em relação ao problema foi 

deprimente. A roupa nunca foi encontrada, de forma que aceitamos um desconto no 

final da estadia, como forma de o hotel compensar a perda. Um mês depois de voltar 

para casa, descobri que meu cartão de crédito havia sido debitado naquele valor. 

Desde então, ignoraram todas as minhas tentativas de contato. 

Em resumo, lindo hotel, péssimo serviço. Saímos com uma sensação 

desagradável em relação à nossa estada, o que é vergonhoso, pois Salvador é um 

lugar fantástico. Tente uma das pousadas em estilo B&B e você certamente vai ter 

uma experiência mais feliz em Salvador. (Janeiro, 2007)  

 

No depoimento 5,  a experiência do hóspede foi positiva, tendo apenas um 

pequeno problema em relação a cama que lhe foi oferecida. No entanto, percebe-se 

que isso não foi considerado um problema significativo, senão o atendimento dado 

pelo hotel teria sido criticado, ou elogiado, quando da resolução do problema. Como 

não foi comentado, é possível que a reclamação nem tenha sido feita. O importante 

desse depoimento é que o hóspede elogia o atendimento, dizendo que são todos 

simpáticos e prestativos e que o hotel é a melhor opção de hospedagem em 



57 
 

Salvador. Ele considera as taxas elevadas, mas parece achá-las válidas para o 

serviço de qualidade que é oferecido. 

Um ponto em comum nos dois depoimentos é a beleza do hotel. Olhando 

outras opiniões nota-se que o hotel é apreciado esteticamente e que os hóspedes 

parecem gostar do fato de estarem hospedados em um edifício histórico. 

Infelizmente, para o hóspede do depoimento 6, esse é o único ponto positivo 

encontrado. O serviço que lhe foi apresentado foi de qualidade duvidosa, e segundo 

o hóspede, o atendimento era lento e injustificado. Uma demora de quinze a vinte 

minutos para o primeiro atendimento no restaurante é muito longa. Talvez sua 

insatisfação com os outros serviços tenha causado certo exagero em relação ao 

tempo de espera, mas pelo que foi mostrado, a espera deve ter sido de pelo menos 

dez minutos, e mesmo isso pode ser considerado, principalmente se o restaurante 

se encontrava vazio. 

A gerência do hotel respondeu ao hóspede pelo próprio site. A resposta foi 

dada cerca de um ano após os comentários do segundo hóspede, postado no site 

em 18 de abril de 2007, e é como segue: 

 

Março 13, 2008 

 

Caro cliente, 

Em primeiro lugar, agrademos o fato de ter escolhido o Convento do Carmo 

Hotel e por compartilhar conosco sua opinião sobre facilidades e serviços. 

Lamentamos, no entanto, que alguns de nossos produtos e serviços não tenham 

atendido à sua expectativa, em especial no que se refere à falta de comunicação 

entre o senhor e nossa equipe. Certamente seus comentários são muito importantes 

para nós. Para sua informação, o grupo Pestana sempre promove treinamento de 

sua equipe, de forma a melhorar os serviços e a estarmos preparados para oferecer 

o melhor aos nossos hóspedes. Por favor, aceite as nossas desculpas pela demora 

em responder aos seus comentários. Agradecemos pela compreensão e por favor 

não hesite em nos contatar novamente se pudermos ajudá-lo de alguma outra 

forma. Sinceramente, 

A gerência 
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Por mais que a gerência tenha se prontificado a responder, e tenha se 

desculpado, pouco parece se importar com alguns dos problemas citados pelo 

hóspede, como a peça de roupa perdida, por exemplo. A resposta foi superficial e 

provavelmente não compensou a insatisfação gerada, principalmente por ter sido 

dada tanto tempo depois do ocorrido. Pelo menos houve o interesse em responder e 

espera-se que ações de garantia de qualidade no atendimento tenham sido 

tomadas. 

 

 Depoimento 7 

 

O convento tem uma localização inacreditável, junto ao Pelourinho, ao lado de 

uma das igrejas mais antigas da Bahia.  

As escadas e os pátios (claustros) são originais, as portas dos quartos e os 

pisos internos também.  

Como os pisos são feitos com a madeira original do convento, elas são 

barulhentas e podem acordar as pessoas se alguém caminha no andar de cima.  

As janelas são fechadas com uns pórticos de madeira que garantem uma 

escuridão absoluta, ideal para dormir sem despertador e sem hora para acordar. O 

café da manhã é rico e abundante. O restaurante é muito caro e não é grande coisa, 

eu o evitaria. E o mesmo hotel serve, no bar, alguns pratos mais baratos, menos 

pretensiosos e mais gostosos. 

Salvador é para dois dias, não mais do que isso. A piscina é redonda, parece 

uma fonte, o que harmoniza muito bem com a construção do convento. 

Definitivamente, eu o recomendo para estadias de algumas noites. (Janeiro, 2012) 

 

 Depoimento 8  

 

Sim, a estrutura do hotel é inquestionavelmente bonita. Mas, para nós, a coisa 

pára por aí. 

Nosso quarto parecia uma cave. Eu entendo que porque a época do prédio 

não tinha eletricidade. Os apartamentos têm luminárias de chão. Nosso quarto tinha 

três lâmpadas, uma delas que não funcionava (e depois de duas chamadas para a 

recepção solicitando o concerto, desisti) e os quartos eram muito escuros. 
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A comida era mediana. Indo para o jantar, passei mal e precisei sair no meio 

da refeição. Vomitei a noite toda. Sim, eles descontaram o valor do meu jantar da 

conta final. 

O serviço de quarto era também horrível. Houve um sério desencontro em 

relação ao que o menu ofereceia e o que ele entregava. Em mais de uma ocasião 

nos foi dito que não havia um determinado item e eu cheguei a gastar um mínimo de 

três ligações para conseguir fazer o pedido correto. 

Um dia, decidi que ia caminhar sem a minha filha mais jovem. Estava muito 

quente e achava que seria melhor se ela ficasse no hotel. Eu telefonei três vezes e 

garanti que tudo estava combinado para as 11 horas da manhã. Quando fui até a 

frente do hotel, fui surpreendida pela fala da pessoa com quem eu tinha combinado, 

que me disse que poderia “tentar ajudar achar uma baby sitter para ela”. 

Minha maior decepção foi a não existência do conciérge ou de qualquer 

cuidado em relação a mim. Em três situações fui até a recepção fazer uma pergunta, 

levantar informações, etc. e nas três ocasiões fizeram a mesma coisa – limitaram-se 

a me entregar um mapa horroroso. Graças somente a um simpático guia eu 

consegui me localizar e ver algumas coisas agradáveis. Por isso, esse hotel não 

merece QUALQUER recomendação!!! (Janeiro, 2012) 

 

Apesar do hóspede do depoimento 7, no geral, ter tido uma boa estada, foram 

feitas algumas ressalvas. O restaurante não foi considerado um ponto forte do hotel, 

mas não foi ruim o suficiente para apagar os pontos positivos. Mas o hóspede afirma 

que a viagem para Salvador só é válida se for curta, recomendando uma estada de 

dois dias apenas. Isso é um ponto importante para os gestores de turismo da cidade 

que podem entender isso como incentivo para desenvolver o turismo local, gerando 

mais opções de atrativos turísticos no geral. 

Já no depoimento 8, infelizmente nota-se que alguns problemas de atitude 

pouco profissional dos funcionários. Como ao optar por não ajudar com informações 

úteis sobre a cidade e não solicitando a babá conforme o pedido do hóspede. Se 

treinamentos regulares são feitos com os funcionários, como a gerência garantiu, a 

equipe deve ter alguma resistência em relação às informações que são passadas ou 

não é dito claramente como deve ser a interação entre hóspede e funcionário. De 

qualquer forma, é preciso que todos os colaboradores do hotel saibam como se 

portar e atender aos pedidos dos hóspedes. 
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Em relação ao restaurante, por mais que tenha causado problemas 

estomacais, não quer dizer necessariamente que a comida estava estragada. Como 

o hóspede não está acostumado com a culinária local, ela pode ter provocado 

problemas em seu organismo. De qualquer forma, espera-se que o gerente do 

restaurante tenha verificado a procedência da refeição servida, para tomar as 

devidas providências. 

Todos esses pontos mostram que o hóspede muitas vezes escolhe o hotel 

por ele ser histórico, por considerá-lo bonito e agradável, mas nem sempre isso 

garante uma experiência memorável. Às vezes, são tantas dificuldades encontradas 

durante a estada que é difícil manter uma postura positiva. Estética e história são 

atraentes, mas sozinhas não são capazes de gerar fidelização. Hotéis históricos por 

si só já são considerados atrativos turísticos, mas eles não podem ignorar que 

também são equipamentos turísticos e, como tal, devem prestar o melhor serviço 

possível. Qualidade elevada nos serviços garante maior longevidade do 

empreendimento.  

 

3.4.3. RITZ PARIS 

 
“Quando sonho sobre vida após a morte, no paraíso, sempre imagino o Ritz 
Paris” (Ernest Hemingway)

19
 

 

Considerado por muitos o melhor hotel da França, e até mesmo de toda a 

Europa, o Ritz Paris se tornou um símbolo nacional francês. Ele representa o mais 

alto padrão de qualidade em hospedagem e culinária que o dinheiro pode pagar. 

Sua história, junto com a de seus fundadores, além de opinião de seus hóspedes, 

serão mostradas a seguir. 

 

a) Surgimento de um signo – A História do Ritz Paris 

 

César Ritz, nascido na Suíça, mudou-se para Paris em 1867, com 17 anos, 

quando conseguiu emprego como garçom no hotel “de La Fidelité”. Vários empregos 

sucederam esse, chegando ao cargo de gerência. Com 19 anos trabalhava no Hotel 

Voisin, onde conheceu o famoso chefe, e futuro sócio, Auguste Escoffier. 

                                                           
19

 Ritz Paris.Disponível em: < http://www.famoushotels.org/hotels/127> Acesso em 07 abr. 2012. 
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Durante a exibição mundial em 1873, em Viena, quando trabalhou no 

restaurante Les Trois Frères Provençaux aprendeu a lidar com convidados ilustres, 

como membros da monarquia, diplomatas e políticos. Conheceu na ocasião o 

Príncipe de Gales, de significativa importância em sua vida. César Ritz não se fixou 

em um hotel, trabalhando em diferentes estabelecimentos, causando sempre uma 

boa impressão por sua criatividade e inovação em relação à resolução de 

problemas.20 

Na década de 1880 Ritz comprou dois empreendimentos: Restaurant de la 

Conversation em Baden-Baden e o Hôtel de Provence em Cannes. Nesses 

estabelecimentos conseguiu construir uma boa reputação e impressionar clientes 

importantes como o Kaiser Alemão e o Primeiro Ministro Italiano. Sua fama garantiu 

sua presença na abertura do hotel Savoy em Londres e já nesse momento ele 

percebeu problemas na qualidade nos serviços oferecidos. O Savoy se encontrou 

em crise financeira logo depois e por isso, Ritz foi chamado para administrá-lo e 

tentar evitar que o hotel fosse à falência. 

Em 1891, Ritz teve que vender seus empreendimentos para poder se dedicar 

exclusivamente ao Grand Hotel em Roma. Seguindo suas idéias inovadoras, novos 

padrões de higiene e iluminação foram estabelecidos, como instalação de banheiros 

em cada unidade habitacional, espaço privativo inédito até então. 

Ainda nos anos de 1890, César Ritz criou a Ritz Hotel Development 

Company, visando à construção de hotéis de luxo no continente europeu e 

posteriormente tornar-se uma rede hoteleira internacional. Foram construídos hotéis 

da cadeia Ritz em Londres, Barcelona, Madri, Paris e algumas cidades dos Estados 

Unidos. 

Seu hotel mais famoso, o Ritz Paris, foi inaugurado em junho de 1898, situado 

na Place Vendôme. O prédio, que data do século XVIII, foi construído inicialmente 

como propriedade particular, sendo sua fachada desenhada pelo arquiteto real Jules 

Hardouin Mansart. Em 1854, a construção foi comprada pelos irmãos Péreire e 

transformada em instituição financeira, mas logo em seguida passou por outra 

transformação, se tornando o Hôtel de Lazun. 
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Ritz e seu sócio Escoffier compraram o hotel e o transformaram no Ritz Paris, 

que logo virou sinônimo de luxo e alta qualidade de serviços. E esse elevado padrão 

atraiu hóspedes famosos como o rei Edward VII da Inglaterra, os escritores F Scott 

Fitzgerald, Hemingway e Proust, celebridades como Elton John e Charles Chaplin, 

designers Coco Chanel e Valentino, entre muitos outros. Em 1910 o hotel passou 

por um processo de expansão e passou a ter em torno de 150 unidades 

habitacionais. Com a morte de César Ritz em 1918, o hotel passou a ser 

administrado por seu filho Charles Ritz. Auguste Escoffier veio a falecer alguns anos 

depois em 1935.21 

Com a Segunda Guerra Mundial e a ocupação alemã na França, o Ritz Paris 

foi ocupado e utilizado com quartel general da Força Aérea Nazista. É dito que para 

manter a adega do hotel intacta, o então diretor Hans Elminger precisou dizer que a 

rara coleção de vinhos que ali se encontrava era de um dos capitães nazistas, 

Hermann Göring. O hotel só foi desocupado em 1944. 

Em 1956 foi criado o L’Espadon, em referência ao peixe-espada e ao hobby 

de Charles Ritz, a pesca. No começo, a ideia de um restaurante de frutos do mar 

não foi bem recebida, mas com o tempo o novo restaurante virou moda entre 

parisienses. Atualmente ele é especializado em culinária francesa, sem o foco em 

frutos do mar e recebeu duas estrelas no guia Michelin22 de 2009. 

O Ritz com o passar dos anos não foi capaz de manter seu elevado padrão 

de qualidade. Outros hotéis da cidade de Paris superavam o Ritz em qualidade dos 

serviços e conforto em geral. Membros da família Ritz decidem então vender o hotel 

para o empresário egípcio Mohamed Al-Fayed, em 1979. O novo proprietário 

promoveu uma renovação no prédio, que durou cerca de nove anos, tornando-o 

mais moderno, mas preservando a identidade do hotel. O novo hotel ganhou novos 

ares, e foram criados o Ritz Club e o Ritz Health Club. E, em 1989, foi inaugurada a 

Ritz-Escoffier School of French Gastronomy, em homenagem ao famoso chefe do 

hotel, Auguste Escoffier. 

Em 2011 foi anunciado que o hotel seria fechado por aproximadamente dois 

anos para reforma. O processo de reforma está agendado para começar em agosto 
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de 2012. Segundo a Industry Leaders Magazine, o que motivou a extensa renovação 

e fechamento temporário do hotel foi o fato do Ritz Paris não ter recebido a 

designação de “palace” em 2011. O prêmio é um dos mais importantes da indústria 

hoteleira francesa, e nomeia o melhor hotel de luxo do país. Devido à história e 

renome do hotel, o não recebimento do prêmio foi visto como um sinal de que ele 

deveria passar por melhorias. Segundo o projeto de renovação, o estilo icônico dos 

quartos será mantido e, ao mesmo tempo, será instalada a tecnologia mais moderna 

disponível, para garantir excelência em luxo e conveniência para os hóspedes.23 

 

 

Figura 18: Ritz Paris. Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/-

1rE9zd0xdbk/TxNZ6FnX2jI/AAAAAAAA_WA/ZGcOXH7rxt0/s1600/Ritz+Paris+1.jpg> 

 

b) Descobrindo o Ritz – Hospedagem24 

 

O Ritz conta hoje com 160 unidades habitacionais que se dividem em quartos, 

suítes, suítes signature e suítes prestige. Os quartos podem ser de três categorias 

diferentes superior, executiva e deluxe. Já as suítes são categorizadas como junior 

executiva, junior deluxe, superior, executiva, deluxe e ritz deluxe. Existem também 

as suítes signature, que são decoradas de tal modo a refletir a personalidade de 

alguma figura importante - são duas: a Fréderic Chopin Suite e a Prince of Wales 
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Suite. E, as suítes prestige são aquelas onde celebridades já se hospedaram, são: a 

Vendôme Suite, César Ritz Suite, Elton John Suite, Coco Chanel Suite, Windsor 

Suite e Imperial Suite. 

O hotel conta com um restaurante principal, o L’Espadon, que serve o melhor 

da culinária francesa, e com alguns bares. São quatro no total: Bar Vendôme, Bar 

Hemingway, The Ritz Bar e The Pool Bar. Além disso, o Ritz Paris oferece aos seus 

hóspedes spa, salão de beleza, academia e piscina, e conta também com um clube 

privado, o Ritz Health Club. 

E, para atender toda a família, o Ritz oferece serviços especializados para 

bebês e crianças em geral. Logo no check in as crianças recebem uma 

lembrancinha do hotel, normalmente um brinquedo como urso de pelúcia, quebra-

cabeça e bonecos em geral. Também são disponibilizados DVD players portáteis e 

uma vasta seleção de filmes e desenhos. Para crianças com mais de cinco anos é 

possível receber aulas de natação com o instrutor do hotel. E, a partir dos seis anos 

de idade, até os dezessete anos, é possível ter aulas de culinária na École Ritz 

Escoffier. 

Somado a tudo isso, encontram-se oito salões para eventos: Psyché Salon 

(para oitenta pessoas), Salon D’Été (120 pessoas), Louis XV Salon (150 pessoas), 

César Ritz Salon (120 pessoas), Cambon Salon (40 pessoas), Escoffier Salon (40 

pessoas), Ritz Club Salon (350 pessoas) e Vendôme Salon (500 pessoas). Nesses 

salões podem ser feitos eventos de diferentes tipos e o Ritz oferece serviço de bufet, 

além de decoração, música e, em casos de eventos empresariais, telefones, internet 

banda larga, televisão, tablado e fax. 

Na École Ritz Escoffier é possível tanto para hóspedes quantos para pessoas 

que não estão hospedadas, aprender sobre a culinária francesa. São feitos 

workshops para aqueles que não são profissionais, mas também são oferecidos 

cursos para aqueles que desejam se tornar chefes de cozinha. Também são 

oferecidos mini-cursos para crianças. 

No Ritz, além de oferecer o melhor serviço possível para garantir a satisfação 

dos hóspedes é possível encontrar à venda na loja do hotel (que também 

disponibiliza compras online) muito do que o hóspede experimentou em sua estada. 

Do enxoval ao jogo de jantar, além de vinhos, geleias, kits de viagem e brinquedos. 

O Ritz Paris faz o possível para se manter como símbolo de luxo e 

sofisticação. Conta com o mais alto padrão de qualidade e por isso passa por 
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constantes reformas e renovações, para garantir que esse status permaneça 

imutável. 

 

 

Figura 19: Piscina. 

Fonte:< http://www.voyagesdestination.com/images/hotels/Ritz%20Paris%208.jpg> 

 

 

Figura 20: L’Espadon.  

Fonte: <http://cdn.c.photoshelter.com/img-get/I0000t7mS3GeqKgg/s/750/750/LEspadon-restaurant-

Ritz-hotel-Paris-Client-Time-Out.jpg> 

 

c) Noites em Paris – Impressões dos hóspedes 

 

O hotel promete uma estada memorável, pautada no mais alto padrão de 

qualidade. Muitos irão concordar que de fato isso é encontrado no hotel, outros 

tiveram experiências negativas. Serão mostrados alguns depoimentos, retirados do 

site <www.tripadvisor.com.br> com a opinião dos hóspedes, de forma a mostrar os 

dois lados da lenda Ritz Paris. Buscou-se apresentar depoimentos de épocas 
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próximas, pois ajudaria a diminuir as eventuais diferenças entre as experiências, no 

que se refere aos funcionários e manutenção dos quartos, por exemplo. 

 

 Depoimento 9 

 

Comprei uma viagem para o aniversário de 60 anos da minha esposa. Tentei 

o George V mas estava cheio. Escolhi o Ritz por sua reputação. Quarto estava OK, 

um pouco antiguado, mas é o Ritz. Chuveiro não funcionou direito, dock de ipod não 

funcionou, não havia tampa no radiador, veneno de matar rato visível. O preço das 

comidas e bebidas não era apenas caro, mas injustificável. Cobra-se 25 euros por 

uma dose de whisky! Café da manhã, torrada totalmente mole e mal feita, nenhuma 

escolha razoável. Estaria melhor no The Westin e teria ido para lá se houvesse 

disponibilidade. 

 

 Depoimento 10 

 

Serviço impecável, profissional, mas acolhedor. Meu marido organizou nossa 

viagem como uma surpresa pelo meu aniversário de 40 anos e eu não poderia ter 

desejado nada melhor. A experiência superou nossas expectativas. Os funcionários, 

especialmente do restaurante durante o café da manhã eram excelentes e fizeram 

nossa estada mais que especial. Um verdadeiro encanto, nós não vamos esperar 

pelo próximo grande aniversário para ter um motivo para ir ao Ritz Paris, já 

decidimos voltar no ano que vem. 

 

Os depoimentos 9 e 10 são de 2009, de junho e maio, respectivamente. No 

primeiro, é possível que o hóspede tenha chegado ao hotel com alguma frustração, 

por não ter conseguido se hospedar no seu hotel de preferência, o George V. No 

entanto, essa situação ficou pior por não encontrar o serviço à altura da reputação 

do Ritz. As falhas encontradas dentro da unidade habitacional poderiam ter sido 

facilmente percebidas pela governança, o que leva a duas interpretações: ou o 

quarto estava fora de uso ou as camareiras que o limparam não se importaram em 

verificar o funcionamento dos equipamentos. Se for o primeiro caso, cabia à 

recepção solicitar uma vistoria no quarto antes de reservá-lo e, se for o segundo, 

cabia ao supervisor do andar verificar o trabalho feito pela camareira, testando os 
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equipamentos caso ela não o tenha feito. Além disso, a manutenção nos quartos 

deve ser feita em intervalos regulares, para evitar problemas como chuveiro ruim e 

falta de tampa no radiador. Em qualquer hotel isso seria uma falha considerável, 

mas em um hotel de luxo, com a reputação e importância do Ritz, é um erro 

grosseiro. 

No depoimento 10 a hóspede não foi muito específica sobre a qualidade dos 

quartos, mas teve uma impressão positiva dos funcionários. Essa qualidade no 

atendimento fez com a experiência se tornasse memorável da melhor maneira 

possível, gerando fidelização da cliente, que ao final de seu depoimento afirma que 

retornará na próxima oportunidade. É importante salientar que mesmo no 

depoimento 9, onde havia alguns erros no serviço apresentado, se o atendimento 

recebido tivesse se assemelhado ao que os hóspedes do depoimento 10 receberam, 

talvez eles não tivessem ficado tão insatisfeitos.Como já foi dito, problemas são 

inevitáveis, mas com um bom atendimento eles podem passar despercebidos. 

Dificuldades semelhantes foram encontradas pelos hóspedes do depoimento 11. 

 

 Depoimento 11 

 

Eu não recomendo esse hotel. Durante a nossa última estada nós ficamos em 

um quarto nojento e escuro no último andar. A mobília era velha, com manchas nas 

cortinas, ou na cama. Quando reclamamos, ninguém do hotel respondeu. 

Decepcionante, porque a área pública é linda e lembra gloriosos anos distantes. O 

café da manhã também merece reconhecimento, era modesto e elegante servido em 

uma bela sala.  

 

 Depoimento 12 

 

Eu não tenho muito a acrescentar. O Ritz é ainda muito luxuoso. Eu não 

pensei que retornaria, por ser hóspede fiel do Le Bristol, mas eu achei que de 

alguma forma, o Ritz pareceu ter maior interesse em nosso retorno. Talvez o Bristol 

esteja longe de dar seus últimos suspiros. Mas eles deveriam se preocupar! O Ritz 

está verdadeiramente contente em me receber pela segunda vez e provaram que 

alguns mimos que tive na primeira estada não são típicos. Apesar de não termos 

reservado a cara Chopin Suite dessa vez, nós fomos tratados com grande 
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generosidade, em um quarto requintado. E considero que há uma pessoa 

responsável por isso: Monsieur Joerg Boehler, diretor de hospedagem. Cumprindo 

sua palavra, ele havia dito que se retornássemos ao Ritz ele faria nossa estada 

perfeita. E foi. Obrigada Monsieur Boehler. Hoje em dia não é comum que se 

cumpra uma promessa exatamente como ela foi feita. Foi uma surpresa agradável e 

eu fiquei feliz por ter evitado hotéis como o Plaza Atheneé e o George V. Paris tem 

muito mais a oferecer do que compras de couture. Como uma estada praticamente 

perfeita em um hotel adorável. E os presentes e amenities nos quartos mostram, no 

mínimo, que minha estada foi apreciada.  

 

Os depoimentos 11 e 12 são de setembro e novembro de 2011, e pode-se 

notar que alguns erros permaneceram em relação aos depoimentos de 2009. 

Novamente a maneira que a unidade habitacional foi disponibilizada foi abaixo do 

padrão. E, da mesma forma que aconteceu no depoimento 9, as falhas poderiam ter 

sido evitadas com maior comprometimento da governança. Além disso, cabe à 

recepção resolver eventuais problemas durante a estada, então, se um hóspede 

reclama que o enxoval encontra-se manchado, ela deveria ter se prontificado a 

resolver, solicitando a troca na governança. São esses detalhes que fazem a 

diferença no serviço turístico, atendimento ao cliente pode diminuir o estresse 

causado por problemas na entrega do serviço. 

 

3.4.4. COPACABANA PALACE HOTEL 

 

Um dos símbolos do Rio de Janeiro, o hotel Copacabana Palace faz parte do 

imaginário carioca. Para muitos seria difícil imaginar a orla da praia de Copacabana 

sem o hotel, tamanha sua importância no contexto da cidade e do país. Como ele 

chegou a esse patamar será mostrado nesta sessão. 

 

a) Construção do signo – histórico do Copacabana Palace 

 

No final do século XIX, o centro da cidade do Rio de Janeiro era a parte mais 

importante da cidade, não só econômica e política, mas cultural e social. Pouco 

havia nas outras áreas da cidade, a atual zona sul da cidade, por exemplo, era 

completamente ignorada, pois o acesso era difícil. Existiam três possibilidades: de 
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barco pela lagoa Rodrigo de Freitas e depois seguir o resto do caminho a pé; o 

caminho da ladeira dos Tabajaras; a terceira opção era seguir pelo Leme, um 

caminho íngreme que ficava intransponível quando chovia. A situação mudou com a 

construção do Túnel Real Grandeza, em 1892, facilitando o trajeto do Centro a 

Copacabana (MACHADO, 2008). 

Com o acesso facilitado o bairro começou a se desenvolver e passou a ser 

visto como oportunidade de criar um novo padrão de vida. A mentalidade da época 

aos poucos vai se alterando, antes as casas eram construídas pensando no interior 

da cidade e não no mar e com o crescimento de Copacabana esses valores 

mudaram (BOECHAT, 1998). 

O então presidente Epitácio Pessoa desejava modernizar o país, e a capital 

do país, Rio de Janeiro, seria o carro chefe dessa transformação. O presidente 

contraiu empréstimo para financiar a vinda de celebridades para a cidade como o rei 

e rainha da Bélgica, Alberto I e Elisabete. Pessoa queria dar ares europeus à cidade 

e divulgar a capital internacionalmente. Para que a cidade ficasse ainda mais 

conhecida, o presidente planejou usar o centenário da independência, em 1922, 

como oportunidade para mostrar o quanto a cidade era moderna, desenvolvida e 

sofisticada (MACHADO, 2008; BOECHAT, 1998). 

Para receber os inúmeros chefes de Estado convidados para a ocasião era 

necessário criar um hotel que estivesse à altura da nova capital. Pensou-se que a 

melhor localização para o hotel seria o bairro de Copacabana, por possuir a mais 

bela praia da capital. Em 1919, foi oferecido o projeto ao empresário Octávio Guinle, 

dono do Hotel Palace, no Rio e arrendatário do Hotel Esplanada, em São Paulo, 

ambos hotéis de luxo (MACHADO, 2008; BOECHAT, 1998). 

Guinle aceitou o projeto, no entanto, como o bairro ainda não tinha 

representatividade suficiente para atrair turistas regularmente, ele pensou que seria 

difícil mantê-lo depois que as comemorações do centenário passassem. Então, para 

garantir a viabilidade do projeto, o empresário convenceu o presidente a permitir a 

construção de um cassino no hotel (MACHADO, 2008; BOECHAT, 1998). 

O hotel foi projeto pelo arquiteto francês Joseph Gire, que se inspirou em 

hotéis da Côte d’Azur para o design da fachada. As obras começaram rapidamente, 

mas encontraram vários obstáculos. A maioria dos materiais utilizados eram 

importados, desde o cimento que era da Alemanha, até o mármore, de Carrara. E a 

entrada desses materiais no país foi difícil em alguns momentos. Além de certo 
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atraso com o material, em 1922 houve uma forte ressaca, que destruiu grande parte 

da Avenida Atlântica onde o hotel se situava. E ainda havia as dificuldades para 

fazer a fundação do hotel, com quatorze metros de profundidade, o que exigia 

técnicas de engenharia ainda complexas para a época. O Copacabana Palace Hotel 

ficou pronto apenas em 1923, meses após as celebrações do centenário. Mas isso 

não foi um grande problema para o evento, um fracasso a que apenas os 

presidentes de Portugal e da Argentina compareceram (BOECHAT, 1998). 

O hotel contava com sala de espetáculos, dois restaurantes, seis salões e 230 

apartamentos, mas sem o cassino que teve licença revogada durante a construção 

do hotel. Tinha um contingente de funcionários, mais de mil, considerado incomum 

mesmo quando comparado com os grandes hotéis europeus. O hotel oferecia 

pensão completa e transporte gratuito para o centro da cidade. Para o baile de 

inauguração contratou-se a dançarina francesa Mistinguett, que após ter aceitado o 

trabalho, teve seu show cancelado pelos seus empresários. A gerência do hotel 

resolve devolver o dinheiro do ingresso para possíveis desistentes, no entanto, não 

houve nenhum e o baile foi um grande sucesso (BOECHAT, 1998). 

No final da década de 1920 os cassinos foram novamente permitidos e o 

Copacabana Palace contava com um dos melhores da cidade. Ele possuía teatro, 

bar, restaurante e três salões. Às quartas e sextas o ingresso dava direito a uma 

garrafa de champanhe e entrada no show noturno. Haviam dois andares para esses 

shows, no andar superior era exigido traje a rigor, no térreo o “necrotério” não era 

feito essa exigência, pensando-se na população mais modesta que tinha acesso 

gratuito e naqueles que tinham perdido tudo no jogo (MACHADO, 2008; BOECHAT, 

1998).  

A fama do “Copa”, como foi apelidado pelos frequentadores, aumentava cada 

vez mais. E em 1933 adquiriu fama internacional ao aparecer no filme “Voando para 

o Rio”. O filme foi todo filmado em réplica do hotel construída nos EUA, mas por ser 

mostrado que o cenário era a praia de Copacabana e o hotel, mais e mais pessoas 

tiveram vontade de conhecer o local (MACHADO, 2008; BOECHAT, 1998).  

Em 1938, foi aberto o Golden Room, primeira grande casa de espetáculos de 

Copacabana. Ele recebeu inúmeras atrações nacionais e internacionais como Edith 

Piaf, Nat King Cole, Ella Fitzgerald e muitos outros. Os espetáculos musicados 

desenvolvidos pelo barão austríaco Max von Stuckart fizeram um tremendo sucesso, 
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e foram alvo de inúmeras polêmicas que só alimentaram a fama do hotel, 

aumentando ainda mais sua atratividade (BOECHAT, 1998). 

Na década de 40 os cassinos foram novamente proibidos. Octávio Guinle 

precisou então mudar sua estratégia para atrair pessoas para o seu hotel. Ele 

contratou Oscar Ornstein como relações públicas. Ornstein foi responsável por 

transformar o Copacabana Palace Hotel em foco permanente de eventos. Ele 

inovou, colocando shows com patrocínio e vendeu direitos de transmissão para as 

rádios, gerando ainda mais renda (BOECHAT, 1998). 

O hotel não conseguia atender a toda a demanda que tinha, tendo muitas 

vezes que recusar hóspedes importantes por falta de disponibilidade. Para atender a 

crescente demanda Octávio Guinle mandou construir o prédio Anexo, em 1946 e 

inaugurado dois anos depois, em 1948. O anexo tinha entrada e recepção 

independente, e adquiriu cultura própria, relativamente diferente do prédio principal. 

A maioria dos hóspedes era brasileira e ficava para estadas mais longas; o ambiente 

era mais informal, permitindo até mesmo visitas nos quartos, completamente 

proibido no prédio principal (BOECHAT, 1998). 

O Copacabana Palace se tornou o centro da sociedade carioca. Frequentado 

por turistas e moradores, o “Copa” era o lugar para se estar. E muito mais do que 

local de entretenimento para a alta sociedade, o hotel era o local de inúmeras 

reuniões políticas. O restaurante Bife de Ouro, seu bar e o anexo eram onde acertos 

partidários eram feitos, organizava-se conspirações e golpes e segredos de Estado 

eram discutidos. O hotel era o cenário da maioria das notícias da época (BOECHAT, 

1998). 

Um dos principais divulgadores do Copacabana Palace internacionalmente foi 

Jorge Guinle, enviado pelo governo brasileiro durante o período da Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945) para buscar filmes que poderiam abalar a política da boa 

vizinhança desenvolvida entre o Brasil e os EUA. Foi assim que ele conheceu o 

personagem “Zé Carioca” criado por Walt Disney e evitou equívocos grosseiros 

como a colocação da estátua do Cristo Redentor na Cordilheira dos Andes no 

desenho “Você já foi a Bahia?” (BOECHAT, 1998). 

Jorginho, como era conhecido, teve inúmeros amigos e casos no exterior, e 

não se esquecia de comentar sobre o hotel de sua família. Em 1954, levou ao 

“Copa” o maior grupo que conseguiu organizar, sem gastar um centavo. Eram 

celebridades e figuras importantes do cenário internacional como Errol Flynn, Joan 
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Fontaine, Glenn Ford e muitos outros. Esses grupos trazidos ao Brasil por Jorginho 

foram vitais para divulgar a fama do hotel a nível internacional. 

Um dos mais cobiçados eventos era o Baile de Carnaval que acontecia todos 

os anos no hotel. “Até 1973, quando foi interrompido, o baile do Copa dividiu com o 

Municipal a condição de mais concorrido e elegante do Brasil”, dizia Boechat (1998, 

p. 114). A procura era tanta que era necessário fazer reservas para o baile com um 

ano de antecedência. Como era feito nos salões do cassino, em determinado 

momento (1933) Guinle se viu obrigado a pagar indenização ao cassino25 pela 

ocupação dos seus salões e interrupção dos jogos. O baile de 1965, com o tema 

“Rio antigo” obteve público-recorde de 6 mil pessoas (BOECHAT, 1998). 

Durante toda década de 1940, o sucesso do hotel era considerável, e os 

espetáculos no teatro estavam sempre lotados. Mas, em 1953 esse sucesso foi 

interrompido por um grande incêndio, provocado pela explosão de uma lâmpada. O 

fogo destruiu o teatro Copacabana, o Golden Room, a Meia-Noite (bar nos fundos 

do hotel) e os salões do extinto cassino, além de cenários e figurinos de mais de dez 

peças. O fogo só foi apagado depois de cinco horas, com a utilização da água da 

piscina do hotel, pois não havia água nos hidrantes públicos. As áreas atingidas só 

foram reabertas para o público em 1955. 

Na noite de 14 de maio de 1968 morre na suíte presidencial Octávio Guinle. 

Houve certa incerteza em relação ao futuro do hotel, pois sua esposa Maria Isabel 

de Lafayette Rodrigues Pereira Guinle, a dona Mariazinha, não tinha experiência 

empresarial e os filhos do casal ainda eram muito novos para assumir o hotel. 

Apesar da inexperiência, dona Mariazinha assumiu o comando do Copacabana 

Palace. 

A nova proprietária encontrou o hotel à beira da falência. Octávio Guinle geria 

pensando no mais alto padrão de luxo e qualidade, gastando muito, mas nem 

sempre tendo retorno à altura. Apesar dos prejuízos, ele não aceitava cortar 

despesas. Havia nas dependências do hotel serviços que só faziam sentido quando 

não havia comércio próximo, o que não era a realidade do bairro há muito anos. No 

hotel funcionava: aviário, açougue, carpintaria, ateliê para restauração de adereços, 

oficina de elevadores, barbearia, gráfica, cortineiros, estofadores entre outros 

serviços que a hotelaria moderna teria terceirizado.  O quadro de funcionários 

                                                           
25

O cassino não era do Copacabana Palace, e não pertencia a família Guinle, funcionando em regime 
de concessão. 
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contava com 1400 empregados fixos, todos com direito de 10% de participação dos 

lucros. Dona Mariazinha mudou completamente essa realidade, reduzindo para 

metade o número de funcionários, e diminuindo os serviços encontrados no local, 

arcando com os custos de indenizações trabalhistas, além das queixas de hóspedes 

e clientes antigos (BOECHAT, 1998). 

Apesar das queixas, a estratégia garantiu que o hotel se mantivesse aberto e 

lucrativo. Infelizmente essa relativa tranquilidade durou pouco tempo. Nas décadas 

de 1970 e 1980 o governo Federal incentivou a vinda de redes hoteleiras ao país e 

muitas se instalaram em Copacabana, começando uma concorrência que o “Copa” 

nunca teve. E esses novos hotéis eram mais modernos que o tradicional 

Copacabana Palace, com ar condicionado central, maior números de quartos, tão 

confortáveis ou até mais que aqueles do “Copa” e que atendiam as exigências do 

público. Dona Mariazinha buscou modernizar sem vulgarizar o hotel, tentando 

sempre manter o padrão de sofisticação, elegância e luxo que fizeram o nome do 

hotel (BOECHAT, 1998). 

Manter o hotel estava trazendo mais prejuízos do que lucros, e a maioria dos 

membros da família Guinle concordavam que a melhor opção era vender o hotel. 

Entretanto, nem dona Mariazinha, nem os frequentadores do hotel e a população em 

geral concordavam com isso. Não queriam que destruíssem o hotel, e tentaram 

impedir a venda de todas as formas. Chegou ao ponto do governador na ocasião, 

Chagas Freitas, sentindo-se pressionado pela população carioca, decidir interferir 

nos negócios da família, impossibilitando a venda. Ele encaminhou ao Serviço do 

Patrimônio Histórico Nacional uma proposta de tombamento do prédio. Os filhos de 

Octávio Guinle, grandes incentivadores da venda, não concordaram com a 

interferência, mas nada puderam fazer. O prédio foi tombado em 1983, o que foi 

considerado por dona Mariazinha como um “presente de grego”, por impedir que 

reformas fossem feitas no prédio. 

O hotel tentou se manter, mas os custos de manutenção estavam se tornando 

altos demais. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro posteriormente autorizou um 

destombamento parcial para que fosse mantido o prédio principal, mas destruído o 

prédio anexo para a construção de outros dois edifícios de 27 andares. O projeto 

nunca saiu do papel. O hotel só não faliu devido ao empresário americano James 

Blair Sherwood, que já havia se hospedado no “Copa” e decidiu comprá-lo por 

considerar arquitetura do hotel única, irreproduzível nos tempos atuais. 
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Desde o momento que Sherwood manifesta o interesse, até a efetivação da 

compra, passam-se três anos. Dona Mariazinha não queria de forma alguma vender 

o hotel de seu marido. Foi convencida do contrário por seus filhos e amigos. O hotel 

foi vendido em 1989 por uma quantia de 23 milhões de dólares (BOECHAT, 1998).  

 

b) Revitalização de um signo em declínio – o Copa e a Orient Express 

 

A Orient Express Hotels, empresa de Sherwood, conduziu uma série de 

reformas no Copacabana Palace. Até as estruturas tiveram que ser reformadas 

devido a intervenções mal feitas ao longo dos anos. A fachada foi completamente 

restaurada e recebeu iluminação especial, para o hotel ter a mesma visibilidade a 

noite que tinha durante o dia. As reformas fizeram com o que ficassem fechados 

alternadamente o prédio principal e o anexo. 

O restaurante Bife de Ouro foi substituído pelo Cipriani, de culinária italiana. 

E, após a morte de Dona Mariazinha (1993), que morava na suíte presidencial no 

sexto andar, foi aprovada a total reformulação do andar. As duas suítes 

presidenciais que ali se encontravam deram lugar a sete apartamentos e uma 

piscina exclusiva. O quinto andar também foi alterado e passou a ter business 

Center e apartamentos executivos. Nos outros andares não aconteceu nenhuma 

reforma na planta do hotel, mantendo a tradição do local, exceto no térreo, onde as 

recepções do prédio principal e do anexo foram unificadas. Todos os ambientes 

receberam isolamento de som externo e toda a reforma foi feita com a orientação do 

Patrimônio Histórico do Ministério da Cultura. De tudo aquilo que não foi possível 

restaurar, foram feitas réplicas idênticas aos originais de 1923. 

O glamour original foi restituído. E o aval de aprovação veio em 1992 quando 

doze chefes de Estado se hospedaram no hotel para a Conferência Mundial do Meio 

Ambiente realizada na cidade. Inúmeras celebridades internacionais voltaram a se 

hospedar no hotel, dando novos ares a fama de hotel de luxo e se firmando como 

signo carioca. 
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Figura 21: Copacabana Palace Hotel. 

Fonte: < http://www.orient-express.com/orio/images/home/orio_1000x560_home1.jpg> 

 

c) Conhecendo o signo – As dependências do “Copa” 

 

São 243 unidades habitacionais, divididas em apartamentos e suítes. No 

prédio principal encontram-se 71 suítes e 76 apartamentos e, no anexo são 56 

suítes e 40 apartamentos. Os apartamentos são projetados individualmente, todos 

contam com uma sala de estar, e com mobiliário de época e podem ter vista para a 

praia, cidade ou interna. São categorizadas em apartamento superior vista cidade, 

luxo frente mar, suíte piscina e suíte cobertura. Existem serviços diferenciados por 

quarto, no mais caro, as suítes da cobertura, possuem mordomo e acesso exclusivo 

a piscina do sexto andar. 

Para alimentação existem duas opções de restaurante no hotel, o Cipriani e a 

Pérgula. O primeiro é mais formal e focado na culinária italiana e está aberto apenas 

para almoço e jantar. Vale ressaltar que a entrada no restaurante é vetada para 

crianças menores de dez anos de idade. Já o restaurante Pérgula é mais informal, e 

oferece café da manhã, almoço e jantar além de brunch aos domingos e feijoada 

aos sábados. 

Um diferencial do Restaurante Hotel Cipriani é a “mesa do Chef”. Nesta mesa, 

localizada na própria cozinha, são servidos pratos preparados exclusivamente pelo 

chef Nicola Finamore. O número de pratos é variável e todos eles são harmonizados 

pelo sommelier do restaurante. A mesa atende grupos de até seis pessoas, a 

R$500,00 cada, mais a taxa de serviço de 10%. 
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Além desses dois restaurantes, o hotel conta com outros dois bares: o Piano 

Bar e o Bar do Copa. O primeiro é mais sofisticado, oferecendo ampla seleção de 

bebidas e piano ao vivo todas as noites, com exceção de domingo quando o bar se 

encontra fechado. O Bar do Copa tem atmosfera mais descontraída, contando com 

pista de dança e DJ de quarta-feira a sábado. Nos outros dias ele é disponibilizado 

para eventos fechados. 

 O Copacabana Palace oferece também um spa para os seus hóspedes. 

Onde são oferecidos variadas massagens e tratamentos faciais e corporais. Existe a 

possibilidade de day use, onde é disponibilizado dentro da tarifa cobrada, uma 

massagem, almoço na Pérgula, acomodação em apartamento vista cidade e uso da 

piscina, serviço de praia e quadra de tênis. 

Como opções de lazer o hóspede encontra piscina semi-olímpica, quadra de 

tênis, serviço de praia, fitness center além do já citado Copabana Palace Spa. E 

para aqueles que querem levar um souvenir do hotel encontra-se próxima ao lobby a 

signature boutique. Além de produtos da marca Copacabana Palace, a loja também 

oferece artigos de luxo, moda praia e jóias. 

Para eventos particulares o hotel possui treze salões de capacidade variada. 

O Salão de Leitura, Salão de Estar e o Salão de Visitas formam os Salões Frontais e 

conectados entre si, com capacidade para 120 pessoas. Existem ainda o Salão Azul 

(até 90 pessoas), o Salão Nobre (até 300 pessoas), o Golden Room (até 500 

pessoas), Salão Rio de Janeiro (até 120 pessoas), Salão Carioca (até 60 pessoas), 

Salão Vermelho (14 pessoas), salão amarelo (até 25 pessoas), galeria (até 200 

pessoas), Salão Cristal (até 500 pessoas) e Salão Palm (até 500 pessoas). Esses 

últimos três salões estão onde se encontrava o antigo cassino do hotel, que 

terminou de ser restaurado e reformado em 2006. Além disso, é possível unir o 

Salão Nobre e o Golden Room para eventos maiores. 

Para eventos empresariais o Copacabana Palace trabalha junto com a 

empresa All Business para locação de equipamentos que vão desde telas de 

projeção e equipamentos de informática até filtros de linha e flip chart. Fica a 

escolha do cliente fazer o contato direto com a empresa, mas se ele preferir o 

próprio hotel reserva o equipamento necessário. E para aqueles que buscam um 

evento com a qualidade do Copacabana Palace sem fazer o evento no hotel, é 

disponibilizado um serviço de Outside Catering. Esse serviço atende eventos 

pequenos como recepções familiares até eventos empresariais e casamentos. 
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Figura 22: Piscina. 

Fonte: <http://www.copacabanapalace.com.br/web/orio_pt/copacabana_palace_photos.jsp> 

 

 

Figura 23: Planta dos Salões. 

Fonte: < http://www.copacabanapalace.com.br/web/orio_pt/floor_plan.jsp> 

 

d) Hospedando-se em um signo – a opinião dos hóspedes 

 

O Copacabana Palace Hotel é tão importante no contexto na cidade do Rio de 

Janeiro e possuir um valor simbólico tão elevado que hospedar-se nele, é hospedar-

se na história do Rio de Janeiro. Ele é percebido como signo, símbolo da alta 

sociedade carioca por toda a população não só da cidade, mas do país como um 



78 
 

todo. Abaixo será visto depoimentos de alguns hóspedes para ilustrar como é se 

hospedar em um hotel de tamanho renome. 

 

 Depoimento 13  

 

O maravilhoso Copacabana Palace vive acima da sua opulenta reputação. 

Apartamentos adoráveis, equipe atenciosa, localização fabulosa, preços adequados 

e... quando é que temos a oportunidade de nos hospedarmos em um ícone? 

Altamente recomendável. (Novembro, 2007) 

 

 Depoimento 14  

 

Durante anos eu ouvi falar do incomparável Copacabana Palace Hotel, no 

Rio. Bem, agora que me hospedei nele e esqueci minha camiseta lá, não quero 

voltar. 

Tudo começa quando você entra em um hotel enorme, que tem um lobby do 

tamanho de um Holiday Inn Express. Enquanto você tenta fazer seu check in, há 

mensageiros, turistas saindo, convidados entrando, hóspedes indo jantar e grupos 

de turistas andando de um lado para outro. 

Isso tudo em meio em meio à mobília antiga, aparelhos de ar condicionado 

que não funcionam, janelas quebradas e um aparelho de TV de 1969. 

Eu poderia até falar mais, mas, para quê. Você já entendeu. 

A propósito, esqueça Copacabana e vá a Ipanema. (Outubro, 2007) 

 

Em ambos os depoimentos nota-se que o principal motivador da escolha do 

hotel foi a fama que ele possui. Os dois são depoimentos de estrangeiros o que 

mostra que o “Copa” é reconhecido internacionalmente como signo. No entanto, 

como nota-se pelo depoimento 14, isso não basta para garantir uma boa estada. O 

hóspede ficou claramente insatisfeito e isso porque ser antigo não é sinônimo de ser 

velho, mas foi isso que ele encontrou quando se hospedou. É possível manter o ar 

antigo, tradicional, mas isso não significa um empreendimento velho, que carrega 

um valor pejorativo. Isso mostra o quanto o hotel necessita de uma reforma, para 

garantir que ele não perca seu renome e status. 
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 Depoimento 15  

O hotel é fantástico, exclusivo e sofisticado. Faz parte da história do Rio e do 

Brasil. O atendimento e o serviço estavam ótimos. A piscina do Copa é fora de série. 

O restaurante Cipriani é um dos melhores do Rio de Janeiro. (Abril, 2012) 

 

 Depoimento 16 

 

Ficamos no Fasano durante a maior parte de nossa estada no Rio, mas queríamos 

passar uma noite nesse hotel legendário, visitado durante anos por personalidades 

da política, música e cinema. O hotel é bonito, embora o lobby seja muito pequeno e 

extremamente impessoal. Fica muito cheio de gente e mais parece uma estação de 

trem lotada do que um hotel sofisticado. Supostamente, teríamos uma vista 

panorâmica da beira-mar a partir de nossa suíte, com sacada e esperávamos gastar 

uma boa parte da nossa última noite na cidade olhando para a famosa praia de 

Copacabana. Entretanto, o quarto que reservamos não estava disponível e fomos 

instalados em uma suíte no primeiro andar, logo acima da recepção. Logo que 

chegamos no quarto, sentimos o cheiro da cera passada no chão. Foi o suficiente 

para nos deixar sem ar. Mesmo o mensageiro parecia incomodado com a situação e 

a solução encontrada por ele para minimizar o problema foi abrir as janelas para um 

dia quente carioca e deixar o ar condicionado escapar para fora. Mas não tínhamos 

outra escolha. Três horas mais tarde, o chão ainda estava cheirando a cera e o calor 

estava insuportável. Seis horas depois, fomos informados de que poderíamos mudar 

de quarto. A essa altura, já estávamos a poucas horas de ir embora e achamos que 

não valeria o esforço de mudar de quarto. O lugar é maravilhoso, mas a mobília é 

muito antiquada. O toalete mais parece um banheiro de posto de gasolina. Não 

tenho dúvidas de que tudo deveria ser maravilhoso em 1923, quando o hotel foi 

inaugurado, mas muito tempo já se passou. Os ambientes do hotel são muito 

quentes e nem parece que o ar condicionado está ligado. A sala de ginástica é 

agradável, mas não dá para falar ao celular ou usar email quando se está nela, pois 

não há sinal. O restaurante Pergula, junto à piscina, não tem uma comida boa a 

ponto de justificar o preço cobrado, embora o serviço e a ambientação sejam bons. 

O hotel tem um potencial enorme. Mas o serviço e os quartos ficam muito abaixo da 

expectativa. (Março, 2012) 
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Novamente é deixada clara a importância simbólica do hotel no contexto 

nacional e internacional. E, mais uma vez, isso não foi garantia de fidelização ou 

simplesmente de uma experiência prazerosa no local. A demora em resolver 

situações, o mobiliário velho e antiquado, no caso do Copacabana Palace, tudo 

pesou negativamente na experiência de hospedagem.  

Como foi anteriormente dito, um hotel não deve em hipótese alguma esquecer 

que é um equipamento turístico, devendo, portanto, atender os desafios básicos de 

operação e gestão. 

Por mais que ele possa adquirir atratividade por seu valor simbólico, isso é 

apenas um diferencial, não se pode basear toda a sua gestão nisso. É preciso 

entender que um hotel signo tem essas duas funções – a de utilidade e a de 

diferenciação - e deve ser gerido para que essas duas funções sejam exercidas com 

excelência, para não perder clientes e consequentemente, sua importância junto à 

sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

No decorrer deste trabalho foram apresentados os conceitos de patrimônio, 

memória social, lugar de memória, signo e buscou-se interligá-los para possibilitar o 

entendimento da importância dos hotéis signo para o turismo contemporâneo. Foi 

possível perceber o seu significado na contemporaneidade, que é o mesmo do 

patrimônio: elemento reforçador e perpetuador da identidade local. 

Tentou-se mostrar esses hotéis como elementos atrativos para a localidade, 

ícones que enriquecem o turismo e a sociedade local como um todo. Explicou-se 

que para um hotel ser signo é preciso ter um valor que extrapole o valor material e 

um significado que exceda sua função: é preciso ter valor simbólico para aqueles 

que com ele interagem. 

Dessa forma, acredita-se que foi atingido o objetivo da pesquisa de entender 

a importância dos hotéis signo e o que são de fato. E espera-se que ela tenha sido 

capaz de aumentar o interesse para estudos sobre a importância simbólica de 

determinados hotéis, para assim poder preencher a lacuna que existe em estudos 

sobre o tema. Destaca-se que os estudos sobre o valor simbólicos dos hotéis 

existem, mas pelo que foi encontrado, são pautados na arquitetura e no design da 

construção e não na história e seu papel na memória social. 

É um tema que ainda precisa ser estudado, que está longe de estar saturado 

e que precisa ser entendido melhor. Foram utilizados nesse trabalho hotéis que são 

considerados signos, mas não foi feita pesquisa de campo para saber qual é a 

opinião da população em geral a respeito dessas edificações. A escolha dos hotéis 

foi principalmente em função de observação, análise bibliográfica (completamente 

teórica) e conhecimentos empíricos. Possivelmente, se for feita pesquisa com a 

população local, outros hotéis serão emergirão como signos, talvez hotéis que nem 

se imaginava que poderiam ser classificados como tal. 
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A principal limitação deste trabalho foi a ausência de pesquisa de campo, 

tentou-se mostrar a realidade dos empreendimentos hoteleiros utilizados como 

exemplo através de depoimentos deixados no site TripAdvisor. É difícil avaliar as 

instalações físicas sem ir a campo, no entanto, esta também foi uma decisão de 

pesquisa. Pelo fato de não haver ou haver pouca literatura específica ligando 

hotelaria à memória social, opta-se por começar a abordagem por uma análise mais 

teórica. Era preciso unir os assuntos para depois confrontá-los, o que não seria 

possível em um trabalho em nível de graduação, por falta de recursos e de tempo. 

Portanto, acredita-se que esse trabalho abre caminhos para novas pesquisas sobre 

o assunto, que possibilitem conhecimento mais aprofundado sobre as relações que 

a hotelaria pode ter com a memória social. 
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