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RESUMO 

 

A hospitalidade é hoje um campo de estudo amplo, não mais associado apenas à 

hotelaria. A aplicabilidade é variada, porém destaca-se a importância dada à 

hospitalidade no setor de serviços associada à percepção de qualidade e o turismo é 

um setor afetado diretamente pela hospitalidade. Os museus e centros culturais são 

largamente frequentados por turistas, ao mesmo tempo em que são lugares de lazer 

para a população, e, assim, promovem o encontro entre turistas e residentes. Neste 

contexto, a hospitalidade se insere como um fator decisivo na criação da imagem do 

destino, atrativo ou serviço turístico. Frente a isso, o estudo busca, por meio dos 

resultados da pesquisa de campo realizada, analisar a percepção do turista quanto à 

hospitalidade no Centro Cultural Banco do Brasil–CCBB, localizado na região central 

da cidade do Rio de Janeiro e confirmar a hipótese inicial de que quanto mais os 

turistas se sentem acolhidos e mais a instituição for hospitaleira, maior será a 

percepção de qualidade dos serviços oferecidos pelo atrativo turístico. Por meio da 

avaliação dos turistas quanto aos serviços oferecidos pelo CCBB identificou-se a 

qualidade dos serviços. Para avaliar a hospitalidade, utilizou-se a teoria dos estudos 

de Lúcio Grinover (2006), no qual diz que a hospitalidade urbana é fruto da 

coexistência de três elementos: acessibilidade, legibilidade e identidade. Com isso, 

adaptou-se a teoria para um ambiente público como o CCBB, identificando a 

percepção dos turistas sobre a hospitalidade relacionada com esses itens e 

avaliando a qualidade dos serviços na concepção também dos funcionários. Além da 

percepção dos turistas quanto à hospitalidade e à qualidade dos serviços, foi 

possível delinear o perfil do turista que visita o CCBB. A pesquisa tem caráter 

exploratório, qualitativo, descritivo, e os instrumentos de coleta de dados sobre 

demanda e oferta turística estão calcados na expertise desenvolvida e aplicada pelo 

Grupo de Pesquisa Turismo, Cultura e Sociedade (T-Cult) e pelo Grupo de Estudos 

e Pesquisas sobre Turismo e Museus, ambos coordenados pela orientadora do 

presente estudo. A pesquisa se concentrou em avaliar o acesso público às 

exposições gratuitas do CCBB, uma vez que ambientes como restaurantes, cinemas 

e teatros não fizeram parte do escopo e objetivos aqui propostos. 

 

Palavras-chaves: Hospitalidade, Turistas, Museus e Centros Culturais 

 



ABSTRACT 

 

Hospitality is nowadays a wide field of study; it is no longer associated only with 

hotels. The applicability of this area is varied, this paper highlight hospitality as a 

service sector associated with the perception of quality. Tourism is a sector affected 

by hospitality; museums and cultural centers are largely frequented by tourists, these 

places of leisure for the population end up promoting a meeting between tourists and 

residents. In this context, hospitality is included as a decisive factor in creating the 

image of the destination, attractive or tourist service. In this context, the study seeks 

to analyze the tourist’s perception of hospitality in the in the Cultural Center Bank of 

Brazil – CCBB, located in the central region of the city of Rio de Janeiro, to confirm 

the hypothesis that the more tourists feel welcomed and more hospitable institution, 

the greater will be a perception of the quality of the services offered by the tourist 

attraction, through the results of the field research carried out. Through the 

evaluation of the services offered by the CCBB, a quality of services was identified. 

In order to evaluate hospitality, a theory of the studies of Lúcio Grinover (2006) was 

used, it defends that an urban hospitality qualification is fruit of the coexistence of 

three elements: accessibility, legibility and identity. With this, adapting to a public 

environment such as the CCBB, identifying the perception of the tourists about 

hospitality related to these items and evaluating the quality of services in the point of 

view of the employees too. In addition to the tourists' perception of hospitality and the 

quality of services, it was possible to outline the profile of the tourists who visit the 

CCBB. The research is exploratory, qualitative and descriptive, and the data 

collection instruments on tourism demand and supply are based on the experience 

developed and applied by the Tourism, Culture and Society Research Group (T-Cult) 

and the Group of Studies and Research on Tourism and Museums, both coordinated 

by the advisor of the present study. The research focused on public access to CCBB 

free exhibitions, since environments such as restaurants, cinemas and theaters are 

not part of the scope and objectives proposed here. 

Keywords: Hospitality, Tourists, Museums and Cultural Centers. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho expressa o desejo de analisar a aplicabilidade da teoria 

da hospitalidade urbana de Lúcio Grinover (2006), por meio da percepção dos 

visitantes, no que diz respeito à acessibilidade, à legibilidade e à identidade no 

Centro Cultural Banco do Brasil–CCBB. O CCBB é um importante atrativo turístico 

do centro do Rio de Janeiro. Antes de ser um atrativo e museu/centro cultural, o 

prédio, inaugurado em 1906, foi sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro. 

Passaria logo mais a se tornar um centro de relações financeiras do Estado, quando 

o prédio passa a pertencer ao Banco do Brasil, entre 1920 e 1960. 

A imponência arquitetônica do prédio neoclássico e sua memória estavam 

perdendo valor e mereciam ser preservados. Em outubro de 1989, o CCBB foi 

reinaugurado, dando aos visitantes acesso a historia, arte, cultura e lazer. Por sua 

localização privilegiada e sua atratividade, tornou-se um ponto de visitação nacional 

e internacional. Com a grande quantidade de visitações frequentes, estabelece uma 

relação satisfatória entre o público e o CCBB. 

Uma das perspectivas para se compreender a hospitalidade está baseada em 

Marcel Mauss (1974), que destaca a relação entre o dar, receber e retribuir para o 

hóspede e o anfitrião, objetivando a satisfação e o bem-estar. A hospitalidade é um 

tema de estudo que vem se destacando nas últimas décadas, principalmente para o 

Turismo.  

Tanto os museus quanto os centros culturais são importantes atrativos 

turísticos, sendo o CCBB um dos centros culturais mais visitados do Brasil. O site do 

Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) confirma que o CCBB se colocou em quarto 

lugar nas exposições mais visitadas do mundo, em2014, com a mostra Salvador 

Dalí, e em quinto lugar com a mostra Cabeça: Milton Machado. E em seu site, o 

CCBB afirma que “é a instituição cultural mais visitada do Brasil e a 20º no mundo, 

de acordo com o ranking publicado em abril de 2015 pelo The Art Newspaper 

(Inglaterra)”. 

Este trabalho visa identificar e analisar a percepção dos turistas sobre a 

hospitalidade do Centro Cultural Banco do Brasil. Os resultados do estudo são 

relevantes para contribuir com os estudos sobre a hospitalidade, principalmente em 

ambientes públicos culturais. Para o CCBB, o estudo é um documento importante 

para a administração e para conhecer o seu público, saber a visão que eles têm do 
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lugar e aplicar as melhores estratégias para a satisfação do público e para benefício 

mútuo.  

 Para obter o resultado proposto de identificar qual a percepção dos visitantes 

sobre a hospitalidade oferecida pelo Centro Cultural Banco do Brasil, faz-se 

necessário entender onde o problema se insere. 

Os museus e os centros culturais são grandes atrativos turísticos e, ao 

mesmo tempo em que preservam, disseminam cultura. Os museus têm origem na 

antiguidade clássica. O termo museu que utilizamos deriva do grego Mouseion, um 

grande espaço destinado às artes e às ciências, localizado em Alexandria, no Egito, 

com o objetivo de guardar o saber enciclopédico, que, além de uma biblioteca com 

diversos pergaminhos, possuía anfiteatro, galeria de arte, jardim botânico e 

observatório (IBRAM, 2014). Nesse período, encontram-se os primeiros indícios 

dessas instituições, que hoje conhecemos como Museus. De acordo com o Estatuto 

dos Museus, Art. 1º da lei nº 11.904 de 14 de janeiro de 2009, da Presidência da 

República, define-se museu como 

Instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, 
interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, 
educação, contemplação e turismo. Conjuntos e coleções de valor 
histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza 
cultural, abertos ao público, a serviço da sociedade e do 
desenvolvimento. (BRASIL, 2009, p.1)  

 

A ideia de museu vai sendo construída ao longo do tempo e se relaciona com 

as características das sociedades de cada época, em preservar sua cultura. Desde 

as grandes coleções do império Romano, das coleções doadas das igrejas na Idade 

Média, e do colecionismo privado do século XVII, que se dá a origem do primeiro 

museu Moderno. Todos formam a base estrutural dos museus atuais. No Brasil, no 

séc. XVIII, as experiências museológicas, principalmente de taxidermia1 de animais 

eram enviadas para os museus portugueses, e com a chegada da família real foi 

criado o Museu Real, localizado no Rio de Janeiro. Outras experiências 

museológicas foram dando origem a diversos museus com o apoio das sociedades 

privadas, que doavam seus acervos para as instituições. (IBRAM, 2014) 

                                                           
1
Segundo o dicionário Aurélio trata-se da arte de montar ou reproduzir animais para exibição ou 

estudo. É a técnica de preservação da forma da pele, planos e tamanho dos animais. SOBRAL, 
Henrique. Taxidermia: A arte de preservar espécies. Rio de Janeiro: 2014. Disponível 
em:<https://saemuseunacional.wordpress.com/2014/01/15/museu-de-curiosidades-9-taxidermia-a-
arte-de-preservar-especies/> Acesso em: 30 de Novembro de 2016. 
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As décadas de 60 e 70 foram marcantes para a área museológica, em que 

foram realizados questionamentos sobre seu papel na sociedade, sendo definidos 

suas funções e seu conceito. Na década de 80 do século XX, o Brasil passava por 

um período de grandes movimentos civis em prol da redemocratização da política e 

a promulgação da Constituição de 1988, que marca o fim da ditadura militar. O 

governo por meio de políticas públicas investe na cultura para a promoção das 

cidades, crescendo, assim, o número de museus e centros culturais. (BRASIL, 2009 

e NEVES, 2012) 

 Os conceitos de centros culturais variam de acordo com a noção de cultura e 

ação cultural, tendo origem no mesmo período dos museus (Antiguidade Clássica), 

mas se apresentam como instituições, a partir do séc. XIX, com a criação dos 

primeiros centros culturais ingleses, chamados de centros de arte. Na década de 50, 

os franceses criam os centros culturais que se configuram como uma opção de lazer 

para os trabalhadores. Com o objetivo de melhorar o relacionamento entre os 

trabalhadores, esses centros culturais davam início à prática da ação cultural. No 

Brasil os centros culturais são relativamente recentes, apenas na década de 80 

surgem efetivamente os primeiros centros culturais. (NEVES, 2012) 

O conceito de equipamento cultural de acordo com Coelho (1997) abrange a 

noção de centros culturais.  

Equipamento cultural entendem-se tanto as edificações destinadas a 
práticas culturais (teatros, cinemas, bibliotecas, centros de cultura, 
filmotecas, museus) quanto grupos de produtores culturais abrigados 
ou não, fisicamente, numa edificação ou instituição (orquestras 
sinfônicas, corais, corpos de baile, companhias estáveis, etc.). 
(COELHO, 1997, p.165). 

  

Contudo adotamos a definição de “atrativo turístico e cultural” para 

designarmos espaços museológicos e de patrimônio, pois entendemos que, 

enquanto os equipamentos representam um conjunto de edificações, de instalações 

e de serviços indispensáveis ao desenvolvimento da atividade turística, como os de 

alimentação, agenciamento e hospedagem. Os atrativos são os lugares, objetos ou 

acontecimentos de interesse turístico que motivam o deslocamento de grupos 

humanos para que se possa conhecê-los (LOHMANN; PANOSSO NETTO, 2008. p. 

369). Desse modo, distinguimos o que seja próprio à atividade turística do que esteja 

relacionado com o turismo como fenômeno social. 
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No Rio de Janeiro, o edifício que hoje sedia o Centro Cultural Banco do Brasil 

– CCBB foi fundado em 1880 e, desde 1920, quando passa a pertencer ao Banco do 

Brasil, se lançou como importante local de transações financeiras do Estado do Rio 

de Janeiro. As mudanças no uso do prédio, após 1960, ocasionaram a 

desvalorização do imóvel. Para preservar sua história e imponência arquitetônica 

para a cidade do Rio de Janeiro, se tornou, no final da década de 80, Centro Cultural 

do Banco do Brasil, hoje um importante atrativo turístico e local de lazer para a 

população e turistas, oferecendo acesso a sua memória por meio do Museu da 

Moeda, onde apresenta seu acervo, acesso à arte e à cultura geral, com atrações 

diversas, oficinas e exposições.  

O Instituto Brasileiro de Museus- IBRAM2 define o CCBB como museu e 

centro cultural. Pois possui as atribuições de ambos. É museu, pois é uma instituição 

sem fins lucrativos que expõe ao público coleções de valor histórico, por meio de 

exposições de arte e acervo próprio. É Centro Cultural, pois sua estrutura se 

configura com múltiplas atividades, que além de construir laços com a comunidade, 

estimulam a preservação, a produção e circulação de bens culturais.  

O turismo é um fenômeno que envolve o deslocamento de pessoas da sua 

origem para o destino, por diversos motivos, dentre eles, o lazer. Os destinos 

turísticos são os locais com uma oferta turística estruturada que detém uma gama 

de atrativos turísticos. Os museus e centros culturais são considerados atrativos 

turísticos e culturais, pontos de encontro entre os dois principais agentes do turismo, 

os visitantes/turistas e os visitados/residentes.  

Uma pessoa quando sai do seu lugar habitual para conhecer determinado 

destino, seja qual for à finalidade da visita, quer ser bem recebida. Sua percepção 

de satisfação em sua experiência de viagem leva em consideração as diferentes 

percepções que terá da viagem, desde o momento da pesquisa de qual lugar visitar 

até o retorno para casa, todos os acontecimentos juntos formam a percepção final 

sobre a experiência turística vivida. Logo um turista que escolhe visitar um atrativo 

turístico quer acima de tudo uma sensação de bem-estar condizente com a 

expectativa criada. Essa sensação é obtida por meio da hospitalidade. 

A ciência relativamente recente que estuda a relação entre o hóspede e o 

anfitrião em um determinado espaço é a hospitalidade. É um elemento que está 

                                                           
2
Órgão criado em 2009 vinculado ao ministério da cultura, responsável pelo registro e fiscalização de 

museus. 
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presente em todas as áreas que o turista percorre, e sua presença implica a 

percepção dos lugares, das pessoas e dos serviços prestados, contribuindo para 

uma experiência positiva para o visitante. A hospitalidade, conforme Luiz Octávio de 

Lima Camargo (2004), de maneira geral, diz respeito à troca de valores e de uma 

busca pelo bem-estar, que resulta na percepção de satisfação do hóspede ou 

visitante.  

O turismo e os atrativos turísticos são influenciados pela percepção do 

visitante. Oferecer hospitalidade aos visitantes requer o entendimento da 

importância de hábitos e comportamentos que regem a vida social, o estudo da 

hospitalidade em atrativos turísticos contribui para o planejamento da atividade 

turística em um destino e pode resultar na percepção de qualidade da experiência 

turística. A hospitalidade deve estar presente em todos os lugares, lugares no 

sentido de locais de encontro e convívio social. 

Os estudos sobre hospitalidade seguem duas vertentes, uma permeia os 

estudos dos americanos com base na hospitalidade comercial, e outra é fruto dos 

estudiosos franceses que não consideram a hospitalidade comercial e apenas a 

hospitalidade doméstica e pública na dinâmica do dar, receber e retribuir. Um novo 

campo de estudo da hospitalidade instaurou uma interligação entre as duas 

vertentes a americana e a francesa, fruto do estudo de ingleses como Conrad 

Lashley e Alison Morrison (2004) e de brasileiros como Luiz Octávio de Lima 

Camargo (2004). É possível perceber a hospitalidade “pura”, termo utilizado para 

descrever a hospitalidade em sua origem e essência doméstica de receber o outro 

por prazer, mesmo que em ambientes comerciais. (CAMARGO, 2004) 

No Brasil, Camargo (2004) analisa os tempos e espaços da hospitalidade, a 

dinâmica do dar, receber e retribuir– inspirada em Marcel Mauss – dentro dos 

espaços domésticos, públicos, comerciais e virtuais, onde as relações entre o 

hóspede e o anfitrião se dão. 

Um atrativo, quando percebido como hospitaleiro, gera no visitante uma 

sensação de bem-estar, o que torna sua experiência positiva. A falta de 

hospitalidade pode gerar o efeito contrário, a hostilidade, que, quando percebido 

pelo visitante, pode ser considerado motivo de uma percepção negativa, o que pode 

influenciar na percepção geral da experiência vivida. Logo se faz necessário 

entender e administrar a dinâmica da hospitalidade dentro de atrativos cujo motivo é 

visita, lazer e entretenimento cultural, como ocorre nos museus e centros culturais. 
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Partindo da hipótese de que quanto mais os turistas se sentem acolhidos e 

mais a instituição for hospitaleira, maior será a percepção de qualidade nos serviços 

oferecidos pelo atrativo. O objetivo geral deste trabalho é analisar a percepção dos 

turistas sobre a hospitalidade do Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB. Propõe-se 

alcançar os objetivos específicos de discutir a base teórica sobre hospitalidade e sua 

importância para o turismo; delinear o perfil do turista e descrever a hospitalidade na 

percepção dos turistas. 

De acordo com os estudos de Camargo (2004), o CCBB se insere como um 

ambiente público e os estudos da hospitalidade revelam como e qual a importância 

da dinâmica da hospitalidade na composição do espaço e na relação entre visitantes 

e visitados. Não apenas o lugar em si, mas toda a cidade deve ser um ambiente 

hospitaleiro, e para isso os estudos de hospitalidade urbana de Lúcio Grinover 

(2006) acrescentam a relação da acessibilidade, legibilidade e identidade da cidade 

como elementos que auxiliam na qualidade de vida e bem-estar social. Sabendo que 

a falta de hospitalidade nesses espaços pode desencadear a hostilidade, que afeta a 

relação do público com o espaço, criando uma barreira no acesso ao lazer e à 

cultura, e para o turista afeta na percepção sobre a viagem e consequentemente 

sobre o destino. 

A metodologia partiu de pesquisas bibliográficas para embasar a revisão de 

literatura utilizada para construir o entendimento sobre os assuntos abordados. Por 

meio de uma pesquisa exploratória, descritiva e quantiquali, aplicada in loco, usando 

como instrumento questionário, baseado nas ferramentas de pesquisa dos projetos 

sobre Turismo e Museus, desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa Turismo, Cultura e 

Sociedade e pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Turismo e Museus, ambos 

coordenados pela orientadora do presente trabalho.  

Desse modo, procurou-se identificar a percepção dos turistas sobre a 

hospitalidade no CCBB para estabelecer uma relação e comprovar ou refutar a 

hipótese, identificando se há qualidade percebida nos serviços prestados pela 

instituição e se o CCBB pode ser considerado um ambiente hospitaleiro ou não. 
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1 TURISMO E HOSPITALIDADE 

 

A partir do século XX, houve um maior desenvolvimento do turismo, e, na 

medida em que foi ganhando destaque na economia mundial, fenômeno do turismo 

despertou o interesse cada vez maior em ser estudado. Mas o crescimento 

repentino do turismo instalou uma dificuldade e certa confusão acerca da definição 

sobre o turismo. Tentando unificar o entendimento a cerca de sua definição, o órgão 

responsável pela organização do turismo no mundo, a Organização Mundial do 

Turismo– OMT (1995) elaborou uma definição que foi amplamente utilizada e 

contribuiu para delimitar diversas pesquisas. Contudo, ao analisar a evolução da 

definição de turismo da OMT, Elbio Troccoli Pakman (2014) destaca que é uma 

ilusão acreditar em uma definição única que seja aplicável em todos os âmbitos. 

Não se pretende entrar na discussão de qual definição de turismo é mais 

adequada, apenas deseja-se mostrar que as definições não são sólidas e estão 

suscetíveis a mudanças. Assim como as definições de turismo foram evoluindo, na 

medida em que se buscava uma definição voltada para o fenômeno social em vez 

de focar no turismo como atividade econômica, as definições de hospitalidade 

também seguiram a mesma transição, de definições voltadas para o setor de 

Alimentos e bebidas para definições de hospitalidade como um ato humano.  Isso 

contribuiu para a compreensão da definição de hospitalidade abordada 

posteriormente neste capítulo. 

Sobre as mudanças na definição de turismo, o autor Pakman reflete que 

 

os estudos turísticos vêm mostrando um claro direcionamento aos 
estudos pontuais e descritivos dos fenômenos e experiências turísticas. 
O acúmulo desses trabalhos concretos deveria ter gerado uma grande 
preocupação pelos seus aspectos teóricos, suficiente para empreender 
estudos metodológicos mais aprofundados com vistas à formulação de 
conceitos que permitam pensar mais solidamente as bases da teoria do 
turismo.  
Não entanto, o que se verifica é apenas o esforço institucional 
direcionado à delimitação dos parâmetros estatísticos relativos ao 
turismo, em prol das necessidades dos estudos aplicados de contar com 
bases de dados mais consistentes e que possibilitem comparabilidade e 
projeções. (2014, p.4 - 5). 

 

Pakman expõe uma crítica à visão mercadológica associada aos estudos na 

área. Sabendo que as definições sofrem mudanças e estão relacionadas com a 

finalidade de quem as define, é importante notar que definição de turismo utilizada 
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pela OMT, em 1963, na Conferência das Nações Unidas sobre o Turismo e as 

Viagens Internacionais, foi criada a fim de unificar a definição para fins operacionais 

estatísticos. A OMT (1963, s.p) define turismo como a ”atividade desenvolvida por 

uma pessoa que visita um país diferente daquele de sua residência habitual, com 

fins distintos de exercer uma ocupação remunerada, e por um período de tempo de 

pelo menos 24 horas” (UNWTO/ ONU, apud PAKMAN, 2014, p.9). Essa definição 

tem caráter estritamente econômico visto que já inicia tratando do Turismo como 

atividade. Essa definição passa por alterações ao longo do tempo, e, em 2008, 

ganhou novo sentido, sendo o turismo considerado “um fenômeno social, cultural e 

econômico, que envolve o movimento de pessoas para lugares fora do seu local de 

residência habitual, geralmente por prazer”. (NACIONES UNIDAS / UNWTO, apud 

PAKMAN, 2014, p.18). Logo pode-se inferir que não existe uma definição certa ou 

errada sobre turismo, pois ela sempre estará atrelada aos objetivos e finalidades de 

quem as propõe, podendo ser mais operacionais ou conceituais. (PAKMAN, 2014) 

A evolução nas definições de turismo parte da mudança da abordagem do 

turismo como apenas um fenômeno econômico que envolve fatores sociais, para 

uma visão voltada para o fenômeno social, definida por Oscar de La Torre, que 

define turismo como 

um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e 
temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente 
por motivo de recreação, descanso, cultura ou saúde, saem de seu local 
de residência habitual para outro, no qual não exercem nenhuma 
atividade lucrativa nem remunerada, gerando múltiplas inter-relações de 
importância social, econômica e cultural (DE LA TORRE, 1992 ital. 
BARRETO, 2008, p.13). 

 

O turismo envolve deslocamento, e é imprescindível que promova o encontro 

entre visitante e visitado. Diversos autores como Isabel Baptista (2002), Luiz Octávio 

de Lima Camargo (2004), Conrad Lashley e Alison Morrison (2004) e Lúcio Grinover 

(2006) estudam essa interação entre os dois atores envolvidos, abordando a 

hospitalidade como fator principal dos aspectos positivos desse encontro.  

Conforme Grinover (2006), o turista é submetido a diversas percepções 

durante todo o processo que envolve o turismo. O encontro entre o turista ou 

visitante e o visitado resulta em uma experiência, que poderá ser positiva ou não 

para ambos de acordo com todo o processo que envolve essa experiência, desde o 

momento em que o turista sai da sua residência até o seu retorno. Quando o 

visitante chega ao destino é submetido a diversas percepções, que envolvem 
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principalmente a aparência, a sensação de conforto, a sensação de segurança 

dentre outras. A sensação mais importante para que visitante perceba o ambiente 

em que está inserido como um ambiente agradável é a sensação de bem-estar, que 

é resultado da oferta de elementos presentes na chamada hospitalidade. 

O estudo da hospitalidade, assim como o do turismo, teve mudanças ao longo 

dos tempos. O termo hospitalidade frequentemente era utilizado para descrever as 

atividades econômicas, eram definidas “baseadas na oferta de alimentos, bebidas e 

hospedagem longe do lar” ou em contextos de serviços. (LASHLEY; MORRISON, 

2004, p.3). Atualmente, as correntes de estudo analisam a hospitalidade com caráter 

social de interação humana e não apenas limitado à oferta de alimentos e bebidas 

(A&B).   

Camargo (2004) analisa a origem da hospitalidade por meio de estudos sobre 

os comportamentos dos grupos de pessoas no período paleolítico, pela “intensa 

expectativa de encontrar, receber e conhecer outros seres humanos” (CAMARGO 

2004, p.27), caracterizando a busca pelo vínculo social.  Essa expectativa de 

encontrar e conhecer algo novo é facilmente identificada no turismo, logo que o 

turismo tem início no desejo do turista no estranhamente, no desejo em conhecer 

algo novo, de sair do seu lugar habitual para ir de encontro com a alteridade.  

Para que os encontros promovidos pelo turismo gerem uma experiência 

positiva, é necessário que haja uma troca, em que o visitante esteja aberto a 

conhecer o outro e o visitado proposto a recebê-lo, favorecendo a experiência 

mútua, que vai além da experiência turística e está presente em momentos comuns 

do dia-a-dia, como receber um vizinho em sua casa e oferecê-lo um café para que 

se sintam mais à vontade. Logo se entende a hospitalidade como “[...] um conjunto 

de comportamentos originários da própria base da sociedade” (LASHLEY; 

 MORRISON, 2004, p. 5), baseados na mutualidade e troca, gerando um sentimento 

de bem-estar.    

Os comportamentos que Lashley e Morrison (2004) apontam, estão 

relacionados com “as leis não escritas” destacadas por Camargo (2004) são os 

conteúdos não verbais que formam os rituais sociais, que caracterizam aceitação ou 

recusa do vínculo social. “Este deve ser implícito na hospitalidade, embora nunca 

elevado à categoria de lei jurídica estruturada, continua agindo e orientando formas 

de agir dos indivíduos” (CAMARGO, 2004, p. 17). Assim, o ritual da hospitalidade 

tem suas leis, começa com uma dádiva, que implica um sacrifício e que traz implícito 
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um interesse, deve ser aceito e demanda inferioridade em relação ao doador e a 

obrigação de retribuir, selando o vínculo.  E a violação delas pode gerar o efeito 

contrário à hospitalidade. (CAMARGO, 2004) 

A hospitalidade é acima de tudo um vínculo social, é um relacionamento 

baseado nas obrigações mútuas e na reciprocidade, em que o hóspede se torna o 

hospedeiro em outra ocasião (LASHLEY; MORRISON, 2004). Constituindo uma 

troca de papéis na dinâmica do ritual da hospitalidade.  Sabendo que existe essa 

troca e interesses implícitos à hospitalidade é importante analisar que Lashley e 

Morrison (2004) destacam existir motivos que podem ser considerados pertinentes e 

não-pertinentes à hospitalidade. Ao definir a diferença entre anfitrião e hospitaleiro, 

considera o anfitrião aquele que recebe por motivos pertinentes, e hospitaleiro o que 

recebe por motivos não-pertinentes.  

Os motivos pertinentes podem incluir o desejo de companhia, o prazer 
de acolher, o desejo de agradar a outras pessoas, a preocupação ou a 
compaixão em face das necessidades alheias e o sentimento assumido 
do dever de ser hospitaleiro. Os motivos não-pertinentes podem dizer 
respeito à tentativa de conquistar o favor de terceiros, seduzi-los ou, em 
contextos comerciais, a ganhar um maior valor de troca (LASHLEY; 
MORRISON, 2004, p. 16). 

 

Tanto os motivos pertinentes como os não-pertinentes podem ser 

identificados no turismo, em gestos e comportamentos simples do dia-a-dia. Um 

exemplo disso é uma cidade que se prepara e detêm de infraestrutura adequada e 

disponível à população sem distinção, sendo os equipamentos de uso também dos 

visitantes, favorecendo e incentivando a harmonia no convívio social entre visitantes 

e residentes. Esta cidade vista pelo residente pode ser considerada uma boa anfitriã 

e recebe por motivos pertinentes. Já uma cidade que é pensada para atrair turistas e 

visitantes, é estruturada de forma que nem sempre consegue atender à população, e 

nem a população reconhece a infraestrutura como de seu usufruto. Pode ser 

considerada uma cidade hospitaleira, que recebe o visitante por motivos não-

pertinentes.  

Para Isabel Baptista (2002), a hospitalidade é como um encontro interpessoal 

marcado pela atitude de acolhimento em relação ao outro. As práticas de 

hospitalidade deverão marcar todas as situações da vida, não podem se limitar a 

receber o visitante, é imprescindível que a atitude de acolhimento e cortesia seja a 

todo o próximo, seja o vizinho, o colega de trabalho, um desconhecido. Nenhum 

lugar deve ser pensado só para o residente ou só para o visitante, a noção de 
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hospitalidade deve estar nas pessoas e nos lugares, com ideia de aproximação 

humana, sendo pensada com a intenção de promover o encontro com a alteridade.  

 

1.1 EVOLUÇÃO DOS ESTUDOS DA HOSPITALIDADE 

 

Camargo (2004), em seu livro intitulado “Hospitalidade”, sugere uma crítica 

aos cursos de humanas, cada vez mais atrelados à área da Administração e à visão 

comercial aplicada como centro dos estudos. A mesma crítica pode ser feita aos 

estudos sobre turismo, que ainda o consideram em sua maioria como atividade 

econômica e não como fenômeno social. Para o autor, a hospitalidade é uma 

espécie de ritual da vida humana, concepção baseada nos estudos de Marcel 

Mauss, sociólogo e antropólogo francês que estudou sobre a dádiva e o dom nas 

culturas, que logo foi incorporado aos estudos da hospitalidade, no sentido de que o 

ato da dádiva e o dom acontece dentro da dinâmica do dar-receber-retribuir, que 

estabelece uma relação entre o hóspede e o anfitrião, é quando, então, acontece o 

ritual da hospitalidade.   

Ao analisar essa relação do hóspede com o anfitrião e os estudos sobre a 

hospitalidade, Camargo (2004) nos mostra as duas vertentes que se formaram para 

o estudo da hospitalidade, a vertente francesa e a americana, uma excludente da 

outra. A americana analisa a hospitalidade comercial, baseada no contrato e na 

troca, já a Francesa tem como interesse a dinâmica do dar-receber-retribuir, 

estudando a hospitalidade em seu seio doméstico e público, sem se voltar para a 

hospitalidade comercial, revelando seu interesse pela noção genuína de 

hospitalidade, baseada no vínculo social por motivos pertinentes à hospitalidade. A 

vertente que incorpora as duas vertentes anteriores, a fim de identificar a dinâmica 

dentro dos tempos e espaços da hospitalidade e entender as relações entre 

hóspede e anfitrião, segue estudos de escolas inglesas e brasileiras.  

Isabel Baptista (2002) em seu artigo intitulado “Lugares de hospitalidade” a 

autora, que tem sua formação em Filosofia, define a hospitalidade dentro da vertente 

de estudos que não considera a hospitalidade comercial, e a entende como um 

modo privilegiado de encontro interpessoal marcado pela atitude de acolhimento em 

relação ao outro. Desse modo, as práticas de hospitalidade deverão estar presentes 

em todos os momentos e em todas as pessoas, para que o ato de acolher seja para 

qualquer pessoa. Assim, todos os lugares seriam lugares de hospitalidade. Os 
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estudos da autora ajudam a compor e a analisar a hospitalidade em locais públicos, 

em que diversos tipos de pessoas se encontram e se relacionam, bem como onde 

ocorre o turismo. 

Isabel Baptista (2005), em seu artigo “Para uma geografia de proximidade 

humana”, usa os valores da obra de Jacques Derrida, e busca mostrar que na 

cidadania mora a hospitalidade, que estar aberto para receber o outro implica um 

risco, que o sujeito ao praticar a hospitalidade está construindo sua subjetividade, e 

a proximidade diz respeito à busca pela aproximação como outro.  Seus estudos 

contribuem para a compreensão da aceitação da alteridade em ambientes públicos. 

Para Leonardo Boff (2005), a hospitalidade é antes de mais nada uma 

disposição da alma, aberta e irrestrita. Ela, como o amor incondicional, em princípio, 

não rejeita nem discrimina ninguém. É simultaneamente uma utopia e uma prática. 

Como utopia, representa um dos anseios mais caros da história humana: de ser 

sempre acolhido, independente da condição social e moral, e de ser tratado 

humanamente. Como prática, cria as políticas que viabilizam e ordenam a acolhida. 

Mas, por ser concreta, sofre os constrangimentos e as limitações das situações 

dadas. 

A hospitalidade é também, segundo Alain Montandon (2003, p. 132) "[...] uma 

maneira de se viver em conjunto, regida por regras, ritos e leis". Dessa forma, 

entendemos que a hospitalidade inspira o convívio social e é uma maneira de 

socialização e humanização. 

Lashley e Morrison (2004) no livro “Em busca da Hospitalidade”, considera 

que a hospitalidade é um relacionamento baseado nas obrigações mútuas e, em 

última análise, na reciprocidade. Para ele, o hóspede torna-se o hospedeiro em 

outra ocasião. Assim é possível olhar as relações entre hóspede e anfitrião dentro 

dos domínios, no caso do estudo, o domínio social, inclusive analisando os motivos 

da hospitalidade. 

Grinover (2006) em “Hospitalidade urbana: acessibilidade, legibilidade e 

identidade”, estabelece categorias de análise da hospitalidade urbana, desde as 

formas de acesso tangível e intangível, como a cidade se “narra” ao hóspede e a 

identidade do lugar como tradução ou tradição. Esses elementos compõem algumas 

categorias de análise da hospitalidade, aqui incorporadas ao ambiente público do 

CCBB. 
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Na definição de Camargo (2004), a hospitalidade é “um ato humano, exercido 

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

entreter pessoas temporariamente deslocadas do seu habitat natural” (CAMARGO, 

2004, p. 52). Nessa acepção, são encontradas semelhanças com a definição de 

turismo proposta por Torre (1992) que exprimem a interação entre turismo e 

hospitalidade. Vale ressaltar a importância de se ter uma abordagem conjunta para o 

melhor planejamento e resultado do turismo, tanto no âmbito comercial quanto na 

percepção do turista ou visitante. 

Autores como Camargo (2004) e Lashey e Morrison (2004) analisam a 

hospitalidade baseados nas práticas sociais e nos ambientes em que o encontro 

entre visitante e visitado acontece. Camargo analisa ainda as práticas sociais da 

hospitalidade que correspondem ao receber, hospedar, alimentar e entreter, nos 

espaços físicos definidos como doméstico, público, comercial e virtual.  

Estabelecendo uma relação entre o estudo dos domínios da hospitalidade de 

Lashley e Morrison (2004) e os espaços físicos nos quais a hospitalidade se opera, 

segundo Camargo (2004), é possível aplicá-los à dinâmica da atividade turística. 

O domínio privado corresponde ao espaço doméstico. Na alimentação, o 

hábito de oferecer um café ou uma água para o hóspede em casa, oferecer como 

entretenimento ao hóspede música, um jogo, assistir à televisão. Na hospedagem de 

parentes, vizinhos ou turistas em casa podem-se encontrar demonstrações de 

regras e rituais, como oferecer o melhor quarto para abrigar o hóspede. E, na 

recepção de um hóspede, independente do período de tempo que ele permaneça, é 

possível identificar, por meio da observação, a motivação da relação entre o anfitrião 

e o hóspede. Para Lashley e Morrison (2004) se o anfitrião está o recebendo por 

motivos pertinentes, sua motivação é em busca de satisfação pessoal; já se o 

anfitrião recebe a hospitalidade por motivos não-pertinentes, espera algo em troca, 

como receber com a intenção de ser recebido posteriormente, com a intenção de 

garantir hospedagem quando for visitar o local de residência de seu hóspede.  

O domínio social corresponde aos espaços públicos, como os espaços de 

lazer e entretenimento, alimentação, hospedagem e recepção, frequentados por 

turistas e moradores. Como praias, restaurantes populares, abrigos públicos e 

lugares para recepção de representante de estado ou país. 

O domínio comercial corresponde ao espaço comercial. Nele, o indivíduo 

deixa de ser hóspede para ser cliente. A oferta de alimentos é feita em restaurantes, 
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o entretenimento é realizado em cinemas, boates, bares etc. O hospedar ocorre em 

estabelecimentos como hotéis e pousadas, e o receber é caracterizado por 

cumprimentos e saudações, estes que podem ser padronizados pelas instituições, 

se tornando na maioria das vezes cumprimentos obrigatórios, sem espontaneidade 

que aparentam um cumprimento “robotizado”.  Todas as práticas sociais presentes 

neste domínio são caracterizadas pela reciprocidade monetária. 

Já o espaço virtual não se insere no pensamento de Lashley e Morrison 

(2004), mas revela uma tendência em relação ao turismo mundial, uma vez que o 

uso de sites e aplicativos voltados para o turismo facilitam e fazem parte, cada vez 

mais, da experiência turística. Sites e aplicativos podem ser usados para se 

conhecer a culinária de um destino, para entretenimento e para reservar 

hospedagem. 

Os ambientes de cunho cultural assim como os museus e centros culturais 

são lugares cujo visitante está na maioria das vezes motivado por lazer. Esses 

visitantes podem ser turistas ou não, mesmo que algumas instituições não 

considerem o público turista como uma categoria dentre as demais do seu púbico, 

como idosos, crianças e jovens. Os turistas não são visitantes comuns, e, para eles 

os museus e centros culturais são atrativos turísticos e devem atendem também as 

suas necessidades.  

 

1.2 CENTROS CULTURAIS COMO ATRATIVOS TURÍSTICOS 

 

Antes de discutir o âmbito dos centros culturais se tornarem grandes atrativos 

turísticos, é preciso expressar o contexto no qual os centros culturais surgiram no 

país e posteriormente no Rio de Janeiro. 

No Brasil, sobre a valorização e revitalização dos centros urbanos do Rio de 

Janeiro, Cêça Guimarães e Nara Iwata (2001) e Lígia Dabul (2008) discutem 

a importância dos museus e centros culturais para a recuperação de centros 

urbanos. Nas décadas de 70 e 80, os centros culturais se difundiram no Brasil, em 

especial no centro do Rio de Janeiro com influência do surgimento do Centro 

Cultural Georges Pompidou, em Paris, tornando-se um dos lugares mais visitados 

da França.  

Durante as décadas de 70 e 80, surgiram vários centros culturais no Brasil, 

dentre eles destacam-se o Centro Cultural São Paulo, a Biblioteca Pública do Estado 
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do Rio de Janeiro, o Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, na 

Paraíba. (DABUL, 2008) 

No Rio de Janeiro, nesse período, os centros urbanos passaram por um 

período de marginalização e degradação dos prédios históricos. Com o intuito de 

restaurar e revitalizar os centros urbanos, foi dada uma nova função aos edifícios 

históricos. É o caso da Casa França Brasil, do Centro Cultural dos Correios, e do 

Centro Cultural Banco do Brasil. (GUIMARÃES; IWATA, 2001) 

A refuncionalização de edifícios históricos para centros culturais se torna uma 

tendência da cultura à promoção da arquitetura. Com isso  

 

mais centros culturais foram igualmente criados a partir da restauração 
de prédios antigos, da ocupação de prédios disponíveis, da ocupação de 
parte de prédios com outras funções incorporadas, como biblioteca, ou 
não, ao centro cultural” (MILANESI, 1990 apud DABUL, 2008, p. 3) 
 

A criação de Centros Culturais acontece no mesmo período em que os 

museus são construídos ou remodelados, a fim de se tornarem ícones da 

modernização urbana, com o incentivo do Governo, acompanhando uma tendência 

mundial.  A arquitetura e o valor histórico dos edifícios do centro do Rio de Janeiro é 

o que justificou o aproveitamento das antigas sedes como o Centro Cultural Banco 

do Brasil, Centro Cultural da Light e Centro Cultural dos Correios. (DABUL, 2008) 

A localização privilegiada na região central permite o acesso a mais pessoas, 

e como é o caso do centro do Rio de Janeiro, por também ser uma região 

extremamente turística. Os Centros Culturais se tornaram um atrativo aos visitantes 

e turistas, a estrutura e o uso dos espaços dentro dos Centros Culturais também 

favorecem a criação de público e a visitação, sendo um importante elemento nos 

roteiros turísticos do Estado.  

Para Renata Ribeiro Neves (2012, p.4) “a maioria dos centos culturais estão 

localizados nos centros urbanos, em locais estratégicos que visam o crescimento da 

cidade, proporcionando melhorias para os bairros que o circundam”.  

Pensando nos centros culturais como locais de encontro entre a comunidade 

e os turistas que o consideram como atrativo, o ambiente deve ser estruturado para 

atender à demanda de turistas assim como a demanda local, propiciando um 

ambiente hospitaleiro para ambas as partes. 
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1.3 OS ATRATIVOS TURÍSTICOS COMO ESPAÇOS DE HOSPITALIDADE 
 

Os Centros Culturais são espaços públicos que, quando apropriados pelo 

turismo, tornam-se atrativos turísticos. Esses atrativos promovem o encontro entre o 

turista e a população do destino, que também frequenta o lugar. Os centros culturais 

são exemplo de lugares em que a hospitalidade é um importante elemento para a 

experiência, tanto do turista quanto dos visitantes que residem no destino. 

O Rio de Janeiro é um importante centro receptivo de turistas, com atrativos 

que atendem ao desejo de vários tipos de turistas. Conforme o autor Marcello de 

Barros Tomé Machado, sobre o início da atividade turística no Estado, ele afirma:  

O desenvolvimento da atividade turística em território brasileiro teve origem 
na cidade do Rio de Janeiro, a partir da transferência para a cidade da corte 
portuguesa, na segunda metade do século XIX. Tal fato gerou toda uma 
reestruturação sociocultural e econômica no país, e de maneira mais 
decisiva, na capital, que viu sua malha urbana espontânea ser reordenada 
por diversas ações de planejamento, todas com o intuito de torná-la mais 
agradável e mais adequada à nobreza que ali se instalou. (MACHADO apud 
FRATUCCI, 2005 p. 83) 

 

Um dos atrativos que compõem a oferta turística do Rio de Janeiro é o 

Cinturão Cultural, um percurso em que se encontram os elementos históricos da 

cidade, localizados no centro. O centro histórico do Rio de Janeiro possui edifícios 

com grande potencial arquitetônico. Com o passar dos anos os edifícios passam por 

um processo de desuso e perda da funcionalidade. Logo, é necessário fazer 

alterações nos usos dos edifícios a fim de recuperar as áreas centrais, que por 

muitas vezes tornam-se áreas abandonadas pelo poder público e, assim, 

marginalizadas.  

O governo do Estado, com o objetivo de revitalizar o centro, concedeu 

incentivos para a refuncionalização de alguns edifícios para manutenção da sua 

arquitetura e apoio à promoção de práticas culturais. Dentre os edifícios do centro do 

Rio de Janeiro, está a antiga Sede do Banco do Brasil, localizada na Av. Rio Branco, 

hoje Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB. Foi importante centro financeiro, 

estava sendo desvalorizado turisticamente e ganhou a função de Museu e Centro 

Cultural dando suporte a diversas manifestações culturais, tornando-se importante 

atrativo turístico do cinturão cultural do estado. (GUIMARAENS e IWATA, 2001) 

Para analisar a hospitalidade em espaços públicos, como o CCBB, se faz 

necessário definir as categorias de análise da hospitalidade que iremos utilizar. 
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Lúcio Grinover, estudioso dedicado ao fenômeno da hospitalidade, afirma que “a 

cidade é, ou não, hospitaleira em função da coexistência de três dimensões 

fundamentais: a acessibilidade, a legibilidade e a identidade”. (GRINOVER, 2006, 

p.30). 

A acessibilidade tangível e a intangível dizem respeito ao acesso de visitantes 

e residentes à infraestrutura física da cidade e ao acesso aos direitos e à cidadania. 

A legibilidade refere-se a como a cidade se “narra”, por meio de elementos de 

sinalização, tanto a sinalização turística como para a população. E identidade quer 

dizer como a população e os residentes se identificam uns com os outros. Ao utilizar 

essas categorias, Grinover (2006) deixa o caminho aberto para o estudo da 

hospitalidade não só das cidades, mas também em um âmbito específico, como os 

elementos que compõem a cidade e que a fazem atrativas para o turista.  

O turista ao sair do seu lugar habitual busca uma experiência que o 

proporcione boas lembranças do destino. Isso só é possível se a cidade e os 

atrativos turísticos estiverem preparados para recebê-lo, através do planejamento 

adequado que atenda às necessidades do turista. Por meio da oferta de produtos e 

serviços aptos para atender as duas demandas.  

Entender a relação entre o cliente, no caso o turista, e a qualidade nos 

serviços oferecidos, é importante, pois a percepção do turista ou visitante a respeito 

da qualidade pode estar diretamente relacionada com a hospitalidade. Deve-se 

saber administrar as expectativas do cliente para não gerar a insatisfação. De 

acordo com Lashley e Morrison (2004), em um ambiente hospitaleiro o anfitrião 

recebe um hóspede com a motivação de satisfazê-lo, pelo que Lashley e Morrison 

(2004) chamam de motivos pertinentes da hospitalidade, que têm por objetivo 

principal a satisfação do hóspede. 

Existe na hospitalidade um interesse implícito, um intuito de gerar no visitante 

uma sensação de satisfação, devido à percepção da qualidade nos serviços 

oferecidos. A satisfação só é obtida quando um serviço de qualidade é vivenciado. A 

qualidade é definida como o resultado da diferença entre o serviço oferecido e a 

expectativa do cliente depende do nível de satisfação, sendo positivo quando a 

expectativa é menor ou igual a percepção do turista (SLACK et al, 1997).   

Um destino turístico de qualidade, busca que no final de sua experiência, o 

turista tenha boas impressões do destino, planejando retorno e promovendo o 

destino por meio da propagação da informação gerada pela sua experiência positiva. 
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Unindo o sentido de hospitalidade ao de qualidade nos serviços, nos dois casos é 

possível perceber que os chamados “momentos de verdade” onde acontece o 

encontro entre o cliente/visitante e a empresa/anfitrião, são os momentos em que a 

hospitalidade acontece. (LAS CASAS, 1994).  

Os destinos turísticos e os atrativos turísticos aos serem planejados devem se 

tornar o que Isabel Baptista (2005) chama de lugares da hospitalidade, onde reina o 

respeito do outro como outro. O turismo sendo um fenômeno social que gera 

impactos não só no espaço físico que ele abarca, mas principalmente nos 

envolvidos, que Fratucci (2008) chama de os agentes sociais produtores do turismo, 

que compreendem os turistas, o poder público, os agentes de mercado, a 

comunidade anfitriã junto com os trabalhadores locais. Ao preocupar-se com cada 

um desses agentes, o produto final seria um lugar de hospitalidade. (BAPTISTA, 

2002) acrescenta ainda que a hospitalidade envolve a subjetividade, risco e a 

fecundidade. 

É possível identificar uma ligação entre a hospitalidade e a qualidade total em 

serviços. A hospitalidade vem sendo usada pelo mercado turístico como um 

elemento de diferenciação entre produtos e serviços.  A hospitalidade do ambiente 

deve ser pensada como um elemento presente em todos os momentos da 

experiência turística, e a ausência dela pode causar o efeito oposto, a hostilidade 

que afeta negativamente na experiência. (CASTRO, 2004) 

Apesar de a hospitalidade estar ligada à percepção de qualidade nos 

serviços, este trabalho tem foco na percepção da hospitalidade segundo o visitante, 

como ele percebe a hospitalidade do ambiente como isso implica sua percepção de 

qualidade do local, logo uma percepção negativa pode ser associada a um ambiente 

hostil.  
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2. CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL 

 

O capítulo a seguir tem por finalidade apresentar ao leitor o campo para este 

estudo, escolhido com base em sua localização na região central do Rio de Janeiro 

e por pelo fato de o pesquisador considerar sua relevância no cenário abordado. 

 

2.1 DE CENTRO COMERCIAL A CENTRO CULTURAL 3 

 

No Rio de Janeiro o edifício localizado na Rua Primeiro de Março número 66, 

o espaço que hoje sedia o Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB, já abrigou outros 

edifícios importantes como a Casa dos Governadores e a Casa dos Contos.  Desde 

a criação do Banco do Brasil em 1808 através do alvará de D. João, o banco passou 

por diversos acontecimentos como a liquidação em 1829 e a união com o Banco 

Comercial do Rio de Janeiro em 1854.  

A construção do edifício que se tornaria a sede do CCBB, só acontece após a 

demolição da Casa dos Contos e em 1880 é lançada a pedra fundamental definitiva 

para a criação da sede da Associação Comercial do Rio de janeiro, a cerimônia 

conta com a presença de D. Pedro II.  A construção passa por atrasos e é 

inaugurada em 1906, vinte e dois anos após sua inauguração o Banco do Brasil 

permuta com a Associação Comercial do Rio de Janeiro o edifício a partir daí 

começam as obras de adaptação do edifício para sediar o Banco do Brasil, 

passando por reformas radicais interna e externamente.  

Em 1926 já como sede do Banco do Brasil, percebe se que ainda eram 

necessárias mudanças e mais tarde foi acrescentado três andares e depois em 1934 

foi criado um restaurante no terraço do edifício onde hoje é o sexto andar. 

As mudanças no uso do prédio, após 1960 com a transferência da sede do 

Banco do Brasil para Brasília, ocasionaram a desvalorização do imóvel. Para 

preservar sua história e imponência arquitetônica para a cidade do Rio de Janeiro, 

foi criado em 1985 o Museu e o arquivo histórico, localizados no quarto andar e a 

biblioteca no quinto andar, dando início a formação do Centro Cultural. 

 

 
                                                           
3
 As informações contidas nesta seção são baseadas em: Centro Cultural Banco do Brasil Rio de 

Janeiro. Disponível em: http://culturabancodobrasil.com.br/portal/rio-de-janeiro/ Acesso em: 11 de 
julho de 2016. 
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Figura 1 - Fachada do edifício do Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro.  

 

Fonte: Portal do Centro Cultural Banco do Brasil. 

 

A figura 1 mostra a atual composição do edifício, que no final da década de 

80, se tornou o Centro Cultural Banco do Brasil mais conhecido como CCBB, todas 

as mudanças ocorridas no uso e na estrutura do edifício foram marcantes para 

compor sua história e ser hoje um importante atrativo turístico e local de lazer para a 

população e turistas, oferecendo acesso a sua memória por meio do Museu do 

Banco do Brasil, onde apresenta seu acervo, acesso à arte e à cultura geral, com 

atrações diversas, oficinas e exposições.  

Como já visto, o CCBB é considerado pelo IBRAM museu/centro cultural. Ao 

possuir atribuições de museu, pois é uma instituição sem fins lucrativos que expõe 

para o público coleções de valor histórico, por meio de exposições de arte e acervo 

próprio, a tipologia do seu acervo de acordo como Guia de Museus Brasileiros 

disponível no site o IBRAM é de Artes visuais, História, Imagem e Som. O acervo 

próprio está disponível para o público por meio de duas exposições permanentes 

intituladas “Banco do Brasil e sua História” e “Galeria de Valores”. 

Para encaixar uma instituição na categoria de Museu ou Centro Cultural é 

necessário identificar diversas atribuições, dentre elas o acervo. Diversas mudanças 

ocorreram no uso e na forma de exposição dos objetos artísticos e com isso 

aspectos antes apenas encontrados em centros culturais foram incorporados pelos 

museus de arte, dificultando a distinção entre eles (DABUL, 2008). O CCBB apesar 

de possuir acervo próprio e ser considerado museu pelo IBRAM se define como 

centro cultural e assim é reconhecido pelos visitantes. 
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Profissionais e estudiosos de Museus, por exemplo, já incorporaram 
diversas outras instituições ao redefinirem a categoria museu em 2001, 
numa assembleia geral do Council of Museums (ICOM), nela agora 
incluindo também “centros culturais e outras entidades voltadas a 
preservação, manutenção e gestão de bens patrimoniais tangíveis e 
intangíveis” (Loureiro, 2004, p. 97) Assim, possuir ou não acervo deixou 
de ser um item constitutivo dos critérios para estabelecer extensamente 
essa categoria (DABUL, 2008, p. 2) 
 

A estrutura do CCBB se configura também como um centro cultural, pois 

promove uma diversidade de atividades e eventos em seu espaço, além de construir 

laços com a comunidade, estimula a preservação, produção e circulação de bens 

culturais, visa informar por meio da biblioteca, do cinema, teatro e das exposições, a 

promover debates nas salas de convivência e a criar por meio de suas oficinas. 

O valor de uma instituição cultural vai além de seu valor histórico e 

arquitetônico, tem relação direta com o público que a visita, criando paulatinamente 

sua identidade, conforme o uso e a relação do público com esse espaço, 

determinando sua representatividade e apropriação pela população. Pode-se 

entender com isso que a importância de um centro cultural é dada pelo uso e 

apropriação que o público faz dele. Logo conhecer e entender os seus espaços, o 

público e a apropriação pública desses espaços é importante para identificar não só 

sua importância como também para revelar sua hospitalidade. (NEVES, 2012) 

 

2.2 ESPAÇOS DE INTERAÇÃO   

  Após se tornar Centro Cultural o edifício teve seu uso modificado como 

também seu objetivo. Pensando na estrutura física e no novo uso público dado ao 

CCBB, atualmente ele apresenta diversos espaços de uso livre e esses serão 

analisados para proporcionar uma melhor compreensão da oferta de fatores que 

caracterizam a hospitalidade, para posteriormente podermos analisar a opinião dos 

turistas que o frequentam e interagem com esses espaços a respeito da percepção 

de hospitalidade.  

O centro de cultura é um espaço que deve construir laços com a 
comunidade e os acontecimentos locais, funcionando como um 
equipamento informacional, no qual proporciona cultura para os 
diferentes grupos sociais, buscando promover a sua integração. 
(NEVES, 2013, p. 1) 
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Dessa forma o centro cultural deve ser um ambiente de integração entre a 

comunidade e a cultura. O que justifica a existência de áreas comuns de acesso livre 

e democrático do público dentro dos centros culturais, favorecendo o acesso e 

apropriação desses espaços.  

O edifício que sedia o CCBB dispõe de seis andares, divididos em 

administrativo, museu, biblioteca, cinemas e teatros e salas de exposições. De 

acordo com informações disponíveis no site oficial do CCBB, o edifício possui uma 

área total de 19.243m² onde o centro cultural ocupa cerca de 15.046m².  

    O térreo composto pela área do balcão de informações, os bebedouros e 

banheiros, a bilheteria, a rotunda e área de pequenas exposições, essas são as 

áreas comuns e de livre acesso, comumente utilizada pelo público como ponto de 

encontro e conversação, palco performances de artistas e intervenções artísticas. 

Possui ainda duas salas de cinema, em que a sala I tem capacidade para 102 

pessoas e a sala II capacidade para 52 pessoas; o teatro I com capacidade; uma 

videoteca com mais de 4 mil títulos; uma livraria, um restaurante (mezanino) e uma 

cafeteria. 

  O primeiro andar possui dez salas contínuas correspondendo a maior área de 

exposição disponível e onde o programa CCBB educativo realiza visitas mediadas às 

exposições, organiza atividades para grupos, público espontâneo, visitas escolares, 

de instituições e para pessoas com deficiência.  

  No segundo andar, estão dispostas quatro salas, sendo duas para os teatros 

II e III e uma sala de exposição. O terceiro andar é composto pela parte 

administrativa de gestão de pessoas. 

  No quarto andar está o museu e suas exposições permanentes intituladas “O 

Banco do Brasil e a sua História4” e a “Galeria de valores5”. No quinto andar 

encontra-se a biblioteca. E no sexto andar encontra-se a administração do prédio e o 

arquivo histórico do CCBB; criado em 1955 e destinado a preservação de documento 

do Banco do Brasil e da história do CCBB.   

  Os espaços analisados neste trabalho como espaços de interação são os 

espaços do térreo, compostos pelas áreas de livre circulação e com maior fluxo de 

visitantes e turistas, como na rotunda, área de pequenas exposições, área da 

                                                           
4
Museu do Banco do Brasil, acervo com matérias históricos como móveis, cofres e fotografias. 

5
Exposição permanente que apresenta a coleção de cédulas e moedas do Banco do Brasil. A história 

da moeda, no Brasil e no mundo, por meio do acervo numismático do Banco do Brasil. 
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bilheteria, área dos banheiros e balcão de informações; no segundo andar, composto 

pelas áreas de livre circulação e as salas de exposições gratuitas; no quarto andar a 

área do museu; e, no quinto, área da biblioteca. 

 

2.3 OFERTA DE HOSPITALIDADE DO CCBB PARA PÚBLICO  

  

Por meio da observação dos espaços e da análise da pesquisa de gabinete, 

foram observados elementos e agrupados nas três categorias de análise da 

hospitalidade urbana definidas por Grinover (2006) e adaptadas aos ambientes 

públicos de acesso livre do CCBB. Em cada categoria serão descritos os elementos 

para que possamos entender qual a oferta de hospitalidade dentro dessas 

categorias.  

  

2.3.1 Acessibilidade  

Esse tipo de acessibilidade diz respeito a elementos tangíveis e não apenas à 

acessibilidade para pessoas com necessidades especiais.  Exerce sentido amplo, 

abrangendo as opções de acesso físico, acesso à informação e à cultura. 

A localização na região central da cidade favorece diversas formas de acesso 

ao local, seja por transporte público como metrô, VLT, Barcas e ônibus, todos acerca 

de 10 minutos do local; ou por veículo próprio com a possibilidade de 

estacionamento gratuito no local para carros, motos e bicicletas, existem três 

entradas de pedestres que dão acesso ao térreo, uma pela Rua Primeiro de Março, 

uma pela Avenida Presidente Vargas e outra pela Rua Visconde de Itaboraí 

destinada à entrada de funcionários. 

A edição destinada à acessibilidade aplicada a museus dos Cadernos 

Museológicos do IBRAM, destacaram os investimentos e iniciativas do CCBB de 

tornar-lo acessível a todos, de acordo com IBRAM:   

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) foi uma instituição pioneira no 
Rio de Janeiro com a preocupação da garantia de acesso a todos os 
seus visitantes. Suas primeiras iniciativas foram o estabelecimento de 
vagas especiais de estacionamento, a adaptação de alguns banheiros e 
uma rampa para pessoas em cadeira de rodas na sua entrada 
secundária. (COHEN; DUARTE; BRASIEIRO. p.69, 2012) 
 

A acessibilidade que diz respeito às pessoas com necessidades especiais, 

uma entrada pela Avenida Presidente Vargas possui rampa e corrimão, todos os 

andares possuem elevadores, dois elevadores estão disponíveis no térreo próximo 
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aos banheiros, um elevador adaptado leva os visitantes apenas ao restaurante e o 

outro dá acesso aos demais andares. As exposições possuem audioguia, dentro do 

edifício não encontram se piso tátil nem informações em braile. 

Figura 2 - Local de acesso aos cartazes e catálogos da programação. 

 

Fonte: Acervo próprio. 
 

Quanto à acessibilidade tangível de informações, essa é fornecida pelo 

material informativo impresso, o conteúdo do catálogo que está disponível aos 

visitantes no balcão de informações e no Hall de entrada próximo a bilheteria 

conforme mostrado na figura 2. O catálogo possui informações bilíngues (português 

e inglês) sobre a programação, regras de uso, preços, localização e opções para 

contato. Já alguns panfletos de eventos específicos, como cinema, teatro e outras 

atrações não possuem opção em outro idioma, como o panfleto de divulgação da 

programação do cinema com informações apenas em português.  

O acesso à informação por meios físicos como o atendimento no balcão de 

informações localizado no térreo, dispõe de duas recepcionistas, sendo uma bilíngue 

(inglês e português), disponíveis de quarta a segunda nos horários de 9h às 21h. 

Aptos para fornecer informações sobre as instalações, regras de uso, horários e 

algumas informações turísticas, como alimentação, transporte e atrativos do entorno.  

Dialogando sobre o uso da internet como elemento cada vez mais importante 

para tomada de decisão de um turista sobre o que visitar, Godoy e Sanches (2012) 

destacam que os museus devem ter uma atenção especial na hora de fornecer 

informações para o público, lembrando que as informações devem ser mais amplas 
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do que apenas dados sobre serviços e infraestrutura. Levando em consideração 

esse fato, descrevem-se, a seguir, as informações contidas no site do CCBB.  

Acessibilidade intangível refere-se a elementos que não são palpáveis. O 

acesso à informação por meio virtual se dá pelo site oficial do CCBB que fornece 

informações sobre a sua história, importância arquitetônica e cultural, permite 

acesso aos sites dos CCBB’s de São Paulo, Distrito Federal e Belo Horizonte de 

maneira fácil e rápida. Dispõe informações sobre localização, incluindo mapa de 

acesso pelo sistema de GPS de mapas digitais e planta do primeiro e segundo 

andar, possui indicação de site para busca de meios de transporte público até o 

local, para acesso com veículo próprio dispõe de estacionamento, não informa sobre 

o número de vagas, mas informa dias e horários e outras opções de 

estacionamentos próximos. 

O site ainda disponibiliza a programação, para mais informações fornece os 

dias e horários do atendimento no local e contato telefônico. Informa ainda sobre os 

dias e os horários de visitação, dispõe contato telefônico e virtual para compra de 

ingressos (teatros e cinemas), com preços de cada tipo de ingresso, informações 

sobre a venda e regras do direito a meia entrada possui ainda um link para 

download gratuito do catálogo, informa quais serviços oferecidos, local, dias, 

horários e contato de cada serviço, mas não informa a capacidade de público de 

cada espaço.          

 Levando em consideração o aumento do uso da internet como fonte de busca 

de informações, destaca-se o grande número de pessoas que utilizam as redes 

sociais, como Facebook, Twitter e Instagram. Nas redes sociais o CCBB possui duas 

oficiais o Facebook e o Twitter. A página no Twitter dispõe informação rápida com 

acompanhamento da programação em tempo real e comentários do público, a rede 

possui 296.044 seguidores.  

 De forma mais informal que o site, porém oficial, a página no Facebook possui 

383.934 curtidas e permite uma maior interação com o público, dispondo 

informações sobre acesso, mapa de localização, dias e horários de visitação, 

programação geral com informações adicionais, regras de uso da página, contato 

com tempo estimado de retorno de uma hora, quantidade de pessoas que fizeram 

check-in, opiniões, avaliações e comentários do público.  

 As avaliações são referentes à avaliação geral dada pelos usuários da página 

no Facebook revelam informações relevantes, de acordo com a página do CCBB no 
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Facebook em 16 de setembro de 2016, foram realizadas 31 mil avaliações, em que 

o usuário escolhe entre 1 e 5 estrelas sendo 5 estrelas a melhor pontuação. O 

CCBB recebeu na categoria uma estrela 952 votos, duas estrelas 284 votos, três 

estrelas 967, quatro estrelas 3,2 mil votos e cinco estrelas mais de 25 mil votos, 

contabilizando uma média de 4,7 estrelas. O que aparentemente revela uma 

avaliação geral boa quanto ao CCBB, essa avaliação pode indicar alguma relação 

como nível de satisfação do visitante. 

 É importante destacar que as avaliações deixadas pelos usuários também 

contam com comentários gerais sobre suas experiências no CCBB, esses 

comentários podem ressaltar experiências positivas com elogios e agradecimentos e 

podem revelar também experiências negativas e relatos que revelam lacunas, que 

quando observadas atentamente podem servir de ajuda para sanar essas lacunas.  

 

Figura 3 - Comentário da avaliação de um usuário na rede social do CCBB. 

 

Fonte: Página do CCBB no Facebook 

 

Administração da página se mostrou interessada nas experiências negativas 

mencionadas, além de responder ao comentário se desculpou pelo ocorrido e deixou 

claro que informaria a administração, porém outro fato deve ser notado, ao 
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responder o comentário o CCBB informa que “[..] qualquer problema ou reclamação, 

envie mensagem ou publique na página, que, ela é aberta ao público”, mas dá à 

entender que é questionável a avaliação da usuária, ao ponto da usuária justificar a 

avaliação no comentário seguinte.  

A administração de páginas em redes sociais por ter um acesso mais rápido e 

democrático, deve estar atenta a fornecer informações de maneira precisa, para não 

deixar margem para interpretações erradas que possam gerar constrangimento no 

usuário, para que isso não afete a percepção dele sobre o estabelecimento.  

 

Figura 4 - Regras de uso da página do CCBB no Facebook. 

 

Fonte: Página do CCBB no Facebook. 

  

Para os museus e os centros culturais, fornecer aos visitantes e turistas as 

informações a respeito das regras de uso e de acesso são importantes, não só para 

a melhor convivência entre a instituição e os visitantes e turistas, como também para 

garantir a preservação do espaço, seja ele o espaço físico ou virtual, como mostra 

na figura 4. 



38 
 

 O uso turístico dos espaços dos museus e centros culturais, como produto 

turístico causa discussão entre as instituições museológicas, mas não se pode 

ignorar o fato de que os museus e centros culturais são cada vez mais frequentados 

por turistas. Esse processo é conhecido como turistificação, é abordado por Godoy 

(2010), que ressalta a necessidade de qualificação dos museus para o turismo e 

esclarece sobre sete cuidados para que aconteça de modo adequado o processo de 

turistificação dos museus, respeitando as especificidades das instituições 

museológicas. 

Para a relação saudável e sustentável entre turistas e museus, devem-se 

 respeitar os limites de cada instituição, quanto à capacidade de público e assim 

garantir a preservação do acervo. Para isso é necessário que a instituição 

estabeleça seu público alvo e um sistema de informações que garanta o 

entendimento quanto às regras a serem seguidas para proteção do acervo. 

Figura 5 – Recorte das regras da exposição “O triunfo da Cor”, expostas no 

mural de divulgação da exposição. 

 

Fonte: Acervo Próprio. 
 
Com o frequente uso de Smartphones conectados à internet, a tendência de 

fotografar e tirar selfies dos lugares onde visitam, atinge não só os turistas, mas 

também os visitantes, e é notória a necessidade de estabelecer regras de uso das 

câmeras, para melhor convivência e principalmente para proteção do acervo. As 

regras de acesso as exposições devem ser claras e específicas, para que não haja 

dúvida ao visitante ou turista sobre o que pode ou não fazer. A clareza dessas 
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informações vai garantir que não haja imprevistos para ambos os lados.  Esse 

assunto é destacado por Godoy e Sanches (2012): 

 

Esse conjunto de informações precisa ser produzido, e, longe de gerar 
qualquer inconveniente ao museu ou de provocar no público uma perda 
de interesse na visitação - por já estar dado o que se pode encontrar -, 
permitirá que se evitem surpresas desagradáveis, haja menos conflitos 
ao longo da permanência no museu e se crie uma conexão com as 
informações sobre o acervo propriamente dito. (GODOY; SANCHES, p. 
211. 2012) 

 

 Os museus e centros culturais devem se adequar ao turismo, entendendo a 

necessidade do público que recebe, seja ele, de visitantes ou turistas. Para 

estabelecer uma relação coerente entre as informações fornecidas pela instituição e 

as informações recebidas pelos visitantes e turistas, se faz uso da legibilidade. O 

emissor da mensagem deve criar códigos que sejam facilmente decifrados pelo 

receptor da mensagem, caso contrário a interpretação não será compatível. 

(GRINOVER, 2006) 

 

Figura 6 - Placa de informação dos andares na sala de acesso aos 

elevadores e escadas. 

  

 Fonte: Acervo Próprio. 

 

A placa mostra na figura 6 que as informações sobre o que dispõe em cada 

andar em três idiomas, Português, Inglês e Espanhol, assim é possível que os 

turistas de outros países que possam receber a mensagem e interpretá-la de forma 
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correta. O uso de outros idiomas, principalmente o inglês, permite que mais pessoas 

consigam interpretar a mensagem e assim compreender melhor o espaço que está 

inserido. Conforme Godoy (2010) deve estar previsto na qualificação de museus 

para o turismo o uso de informações disponíveis em outros idiomas, e isso se aplica 

a panfletos, placas, legendas e outros elementos de informação. 

 

2.3.2 Legibilidade 

 

A parte que torna o um lugar visível mentalmente para o público pode ser 

entendida como legibilidade, é um processo de consiste na codificação e 

decodificação de mensagens conforme Grinover (2006). Ao analisar hospitalidade 

de uma cidade “com a legibilidade pretende-se identificar a facilidade com que as 

partes da cidade podem ser reconhecidas e organizadas num modelo coerente” 

(GRINOVER, 2006, p. 42). Esse processo ocorre diariamente, não só para visitantes 

mais também para os residentes, por isso as placas, mapas, guias e todo o material 

que facilite o entendimento da localização devem ser de fácil acesso e compreensão 

para todos que possam visualisa-los, com isso ressalta-se a importância do uso de 

símbolos universais e legendas em outros idiomas. 

Inserindo a legibilidade proposta por Grinover (2006) em ambientes públicos 

como o CCBB, podemos identificar e analisar neste trabalho itens de acesso público 

gratuito, identificados no CCBB as áreas de convivência e exposições de acesso 

livre e gratuito que garante um maior fluxo turístico mediante o fato de não 

necessitar de um tempo fixo de uso, favorecendo o uso, o encontro e a criação do 

vínculo social entre turistas e visitantes, pois nesses espaços “[...] o público tem 

autonomia em relação à ocupação do espaço e à manipulação do tempo de 

permanência nelas [...]” (DABUL, 2008, p. 6). São lugares onde o público se 

encontra, conversa e “[...] turistas mais uma vez conhecem novos lugares e pessoas 

juntos” (DABUL, 2008, p. 6). Dessa forma não serão analisados nesta categoria os 

teatros e cinemas cuja entrada é feita por meio de ingresso pago. 

O CCBB fornece mensagens para que o visitante e o turista leiam e 

interpretem o seu espaço, por meio de placas, mapas e plantas. As áreas a serem 

analisadas serão no térreo, a rotunda, hall de entrada, recepção, banheiros e 

elevadores. 
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As visitas para analisar e descrever o ambiente quanto à legibilidade, foram 

realizadas três visitas durante o mês de setembro, nesse aspecto elementos 

internos e do entorno foram considerados. A exposição temporária principal se 

intitulava “O Triunfo da cor – O pós-impressionismo”, trazendo as obras-primas do 

Musée d'Orsay localizado em Paris na França e do Musée de l'Orangerie situado na 

praça Concorde, no interior do Jardindes Tuileries. De acordo com informações 

fornecidas na própria página da exposição na rede Facebook6, até o mês de 

setembro a exposição comemorava a marca de 500mil visitantes no CCBB Rio de 

Janeiro. 

 

Figura 7 - Mapa da exposição Triunfo da Cor. 

 

Fonte: Acervo Próprio. 
 

A figura 7 mostra o mapa da exposição O triunfo da cor. O uso do mapa é 

uma ferramenta que facilita a interpretação da informação, o uso de outro idioma na 

legenda do mapa compreende acesso dos turistas as informações facilitando a 

criação da imagem mental do ambiente que está inserido, outro fator a ser analisado 

é o audioguia que permite que pessoas com deficiência visual possam ter acesso às 

informações da exposição por meio de um aplicativo no celular, que pode ser 

adquirido gratuitamente.  

 

                                                           
6
 Página da exposição O triunfo da cor no Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/ImpressionismoPariseaModernidade/> Acesso em: 10 de setembro de 
2016. 

https://www.facebook.com/museedorsay/
https://www.facebook.com/museedelorangerie/
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Figura 8 - Placa de informações segundo andar, área das exposições. 

 

Fonte: Acervo Próprio. 

 

Na figura 8, se percebe não só uso de informações em outro idioma, mas 

também a uso de setas para demonstrar a direção do local, facilitando a 

interpretação da localização. A informação sobre a direção da saída é importante em 

casos de emergências, para que todos os visitantes e turistas consigam entender 

qual a direção correta devem seguir. Esse tipo de informação é útil para o plano de 

emergência da instituição e para o visitante e turista se sentir mais seguro.  
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Figura 9 - Sinalização da saída da exposição. 

 

Fonte: Acervo Próprio. 

 

Figura 10- Placa de informativa da biblioteca.  

 

Fonte: Acervo Próprio. 
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Pode-se notar que as áreas de exposição e o térreo possuem informações 

bilíngues, porém o mesmo não foi encontrado nas áreas da administração, do 

museu e galeria, e da biblioteca. Como observado na figura 10, não existe uma 

padronização e nessas áreas as placas não seguem com informações em outro 

idioma.  

Quanto à legibilidade do entorno os elementos externos ao edifício e a 

sinalização pública do entorno serão analisados. 

 

Figura 11 – Placa externa do edifício do CCBB. 

 

Fonte: Acervo Próprio. 
 

Na entrada, localizada na Rua Primeiro de Março há uma placa de 

identificação com informações básicas de acesso ao edifício, como mostra na figura 

11, ela está posicionada próxima a porta de entrada para que quem passe na lateral 

do edifício ou se direcione a entrada consiga ver a placa. 
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Figura 12 - Imagens de divulgação da exposição e placa da instituição. 

 

Fonte: Página da web. 
 

As imagens da exposição posicionadas ao redor do edifício auxiliam a 

visualização e identificação da instituição para observadores que longe do local, 

favorecendo a referência visual do edifício como mostra a figura 12. 

 

Figura 13- Placas de sinalização pública com indicação de tempo e direção 

da localização do CCBB.  

 

Fonte: Acervo Próprio. 
 

Na Figura 13, percebe-se a placa de sinalização pública com a indicação do 

tempo e direção para chegar ao destino em dois idiomas (inglês e português), mas é 

possível perceber ao fundo a antiga placa de sinalização de cor vermelha, as 

informações estão apenas no idioma local e localizada mais distante da rua do que a 
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nova a placa, o que dificulta a visualização. As atuais placas azuis de sinalização 

públicas foram instaladas para a adequação da sinalização da cidade para receber 

os eventos das Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016.  

 

Figura 14 – Entorno do edifício do CCBB. 

 

Fonte: Página da web. 
 

 O entorno do edifício do CCBB é mostrado na figura 14, é possível ver a 

Igreja da Candelária localizada à direita da imagem, servindo como referência para o 

observador, a pira olímpica localizada na foto como ponto central e também serve 

como ponto de referência, nesta figura o CCBB ao fazer uso de imagens de grande 

proporção na parte superior do edifício chama a atenção do observador, o uso de 

cores fortes, letreiros e elementos visuais atraem o olhar do observador fazendo 

contraste com os edifícios do entorno que possuem cores acinzentadas.  

Durante o período de observação dos elementos que compõem a legibilidade 

do CCBB, acontecia na cidade a realização dos Jogos Paralímpicos “Rio2016”, a 

praça situada em frente da entrada do CCBB pela Rua Presidente Vargas, como 

mostra a figura 14 estava rodeada por tapumes que formavam uma espécie de 

isolamento da área da praça, e, consequentemente isolaram o CCBB da região do 
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Boulevard Olímpico tão frequentada por turistas nesse período, desfavorecendo a 

visitação integrada do CCBB junto as demais atrações do Boulevard Olímpico. 

 

Figura 15 –  Entorno do CCBB após a inauguração da praça.  

 

Fonte: Página do Facebook no CCBB.  
 

Após os jogos Olímpicos e Paralimpicos Rio 2016 os tapumes foram retirados 

e a praça foi inaugurada, agora os visitantes e turistas podem e ver e acessar 

facilmente o edifício ao longo de percurso como mostra a figura 15. 

Os elementos internos do edifício, os externos e entorno oferecem informação 

e imagens que facilmente podem ser identificadas pelo observador, o uso de 

imagens em grande proporção facilitam a visualização e a referência visual. 

Compõem a legibilidade que funciona como uma orientação ao observador e reflete 

características culturais, que são encontradas na forma com que os personagens 

que trafegam no entorno percebem, identificam e indicam o espaço para outrem 

usando suas próprias percepções do objeto.  

 

2.3.3 Identidade 

Ao pensar em identidade logo vem à mente, o que diferencia a pessoa das 

demais, o que a caracteriza. Como o estudo aqui apresentado pretende entender a 

hospitalidade com referência nos estudos de Grinover (2006), se faz relevante 

incorporar a visão apresentada por ele sobre identidade. Conforme o autor “seguidos 

estudos sobre identidade, entendendo-a como algo formado ao longo do tempo, [...]” 

(GRINOVER, 2006, p. 44), Não se entende identidade como algo fixo, ela passa por 



48 
 

um processo de transformação e ao ponto de não existir uma identidade única, O 

autor a ainda ressalta que o processo de homogeneização da cultura trouxe 

mudanças e as diferenças culturais não caracterizam mais a identidade, e um 

processo de valorização das diferenças  

A identidade de um espaço pode ser entendida como a importância histórica, 

cultural, arquitetônica que ele possui e que é reconhecido pela população. Dessa 

forma a identidade é resultado de fatores físicos como a estrutura arquitetônica, 

fatores históricos como sua importância para a região que está localizada, por sediar 

fatos históricos ou por ser um marco para o local ou para a população e também, por 

fatores culturais que remetem a importância que o espaço transmite à população, se 

a população que frequenta entende a sua importância, se identifica de alguma forma 

e interage com o espaço. 

Esses três fatores definem a identidade de um lugar. A identidade como dita 

anteriormente ele é construída e mutável, sendo assim o CCBB tem como 

características que compõem sua identidade fatores como seu potencial 

arquitetônico, simbolizado pela sua estrutura baseada no modelo neoclássico 

preservada. 

A importância histórica se dá pela sua presença dentro do cenário de 

desenvolvimento da região central do Rio de Janeiro, passando por diversas 

mudanças no uso edifício que hoje é sede do CCBB. As mudanças estruturais são 

decorrência das mudanças no uso do edifício, que conjuntamente é consequência 

das mudanças causadas pelo desenvolvimento da região.  

De acordo com informações fornecidas no próprio site do CCBB, o projeto 

inicial do edifício foi idealizado pelo arquiteto e educador Francisco Joaquim 

Bethencourt da Silva (1831-1912), conduziu um movimento que resultou na 

fundação da Sociedade Propagadora das Belas Artes do Rio de Janeiro (SPBA-RJ) 

e do Liceu de Artes e Ofícios.  

A relevância do idealizador do edifício já nos encaminha a pensar e construir 

sua importância e aos poucos a sua identidade, a obra teve inicio em 1880 e término 

26 anos depois em 1906, como sede a associação comercial do Rio de janeiro, em 

1926 foi sede do Banco do Brasil e a partir de 1989 foi escolhido para sediar o 

Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro. 
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Diversos fatos marcaram a História do Brasil, como a chegada da coroa 

portuguesa ao Brasil na primeira metade do século trazendo mudanças políticas e 

desenvolvimento comercial, a segunda metade marcada pelas mudanças na 

sociedade brasileira, com destaque para a abolição da escravatura e a constituição 

da república. O Rio de Janeiro e principalmente a região central foi palco de muitos e 

significativos acontecimentos que compõem a História do Brasil e do estado.  

Na região central da cidade a Rua Primeiro de Março antiga Rua Direita e 

seus arredores abrigaram e ainda abriga diversos edifícios cuja imponência 

arquitetônica se destaca e que hoje são considerados edifícios históricos e grandes 

atrativos turísticos, como, a Ilha fiscal, a Praça XV, o Largo do Paço, o Arco do 

Teles, a Igreja nossa senhora do Rosário, a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, o 

Museu Nacional de Belas Artes e o edifício que sedia hoje o CCBB.  

No livro intitulado A Antiga Rua Direita, Santos e Marins (2015) mostram a 

importância da Rua Direita na história do Rio de Janeiro, dentre os fatos destacados 

eles revelam que 

a instalação do Banco do Brasil e dos Correios no trecho próximo ao sítio 
no qual se construiu a Igreja de Nossa Senhora da Candelária, ao norte 
do qual se estabeleceram o arsenal e a guarnição navais, onde 
atualmente situa-se o comando do I Distrito Naval, são os marcos mais 
expressivos do patrimônio arquitetônico construído após a vinda da 
Família Real Portuguesa ao Brasil. (SANTOS; MARINS, 2015, pg.8) 

 

Apesar de sofrido modificações o edifício preservou algumas características 

arquitetônicas antes de passar por uma reforma para se tornar o centro cultural. De 

acordo com o próprio CCBB “o projeto de adaptação preservou o requinte das 

colunas, dos ornamentos, do mármore que sobe do foyer pelas escadarias e 

retrabalhou a cúpula sobre a rotunda” (Portal do CCBB). Um olhar atento à fachada 

do edifício é possível notar algumas alterações feitas ao longo do tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Figura 16 - Fachada da Associação Comercial do Rio de Janeiro em 1906 

 

Fonte: Imagem do acervo do museu. 
 

Percebe-se que na figura 16, percebe-se que são dois andares, arcos 

adossados nas paredes, colunas com capitéis ornamentados e uso de esculturas 

como adorno. 

 

Figura 17 - Fachada da Sede do Banco do Brasil em 1926. 

 

Fonte: Acervo do museu. 
 

Já na figura 17, nota-se que foram retirados todos os elementos de adorno, 

os arcos foram cobertos por uma estrutura em mármore escuro e é possível 

identificar o acréscimo de novos andares. Os arcos foram cobertos por uma 

estrutura em mármore escuro e é possível identificar o acréscimo de novos andares, 
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que se assemelha a fachada que permanece na figura 18, sendo a atual estrutura da 

fachada. 

Figura 18 - Fachada do Centro Cultural Banco do Brasil. 

 

Fonte: Pagina da web 

 

Dentro do edifício a rotunda, a cúpula, as grandes colunas e a escadaria são 

elementos que marcam a arquitetura do lugar. A cúpula proporciona uma iluminação 

zenital que garante luz natural a todo o ambiente da rotunda, as colunas fazem 

referência ao estilo grego, com grandes colunas com base e capitéis de ordem 

jônica com o uso de volutas. O estilo Neoclássico está presente por incorporar 

características do estilo Grego-Romano e Renascentista.  

Além de ter importância histórica e arquitetônica, a cultura é considerada o 

objetivo principal do CCBB, importância cultural está para além de sua 

representatividade na história da cidade, ele incorpora e dissemina cultura, 

incentivando as práticas e manifestações culturais tanto através do acervo 

permanente, como o acervo das exposições itinerantes e dos programas e 

educativos com visitas mediadas, debates sobre temas variados e contadores de 

histórias, além do acesso gratuito as áreas das exposições e rotunda, cinemas e 

teatros a preços populares, colaborando para a democratização do espaço e 

garantindo maior interação e identificação do público.  

 Ao identificar a importância histórica, cultural e arquitetônica do espaço o 

visitante ou turista consegue perceber a identidade do lugar. Ainda de acordo com o 

pensamento de Grinover (2006) a coexistência de acessibilidade, legibilidade e 

identidade dá suporte para que o lugar seja considerado hospitaleiro, mas para 

entender e identificar como os visitantes percebem a hospitalidade no CCBB, não 

podemos apenas observar e analisar as características oferecidas é necessário a 
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opinião de quem as recebe, no caso como o espaço é um atrativo turístico a opinião 

do turista será analisada no capítulo a seguir por meio da pesquisa de campo.    

Ainda pode-se refletir sobre nesta seção sobre a relação da hospitalidade 

com a qualidade total no Turismo. Sendo o CCBB um atrativo turístico de cunho 

cultural que recebe tanto turistas como visitantes que residem na cidade. De acordo 

com o pensamento de Castro, 

o prazer em viajar é evidente nos turistas e o prazer em receber 
pessoas, aproximam em muito o lazer dos momentos mais evidentes no 
turismo e na percepção da hospitalidade por parte de quem é bem 
recebido.Oentreterpúblicoédescritopelaspraças,pelosparques,pelasáreas
verdesepeloscentrosculturaisquepossuemosdestinosturísticos.Taisespaç
ossãoresponsáveispelahospitalidadelocaloupodemserpercebidos como 
fator de hostilidade, caso não sejam bem cuidadas ou bem exploradas. 
(CASTRO, s.p, 2004) 
 

 O autor induz a pensar que no caso do CCBB, os elementos observados pelo 

pesquisar mostram uma preocupação com a qualidade dos serviços oferecidos, que 

são tratados como oferta de hospitalidade, dentre os quais destacam-se a 

preocupação com a acessibilidade para portadores de necessidades especiais e a 

proposta de ser acessível a todos os públicos, no que diz respeito ao acesso físico e 

informacional, incluindo o acesso à cultura. A aparência do edifício também 

transmite uma imagem hospitaleira e agradável aos visitantes e turistas favorecendo 

a percepção de hospitalidade.  
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3. PERCEPÇÃO DE HOSPITALIDADE 

 

Ao longo das sessões deste trabalho foi possível observar que a hospitalidade 

assim como o turismo ambos tiveram sua definição modificada de acordo com os 

avanços da sociedade e dos estudos na área. 

Hoje, a busca pela hospitalidade está presente não só no turismo, mas em 

todas as áreas que lidam com o público, como Hotéis, Restaurantes, Hospitais e 

Escolas. Qualquer estabelecimento que busca a qualidade do seu serviço deve 

entender que a hospitalidade é um dos pilares para atingi-la.   

 Para se entender a percepção de hospitalidade ao turista que visita o CCBB é 

necessário entender o local em que está inserido, os elementos que interferem na 

sua percepção e o que ele entende por hospitalidade. Esses três pontos são base 

para este estudo. 

 

3.1 PERCEPÇÃO DE HOSPITALIDADE COMO QUALIDADE NOS SERVIÇOS 

 

Este trabalho parte da hipótese de que existe uma relação entre hospitalidade 

e qualidade nos serviços na percepção dos turistas. Com isso, pretende-se analisar 

a percepção dos turistas sobre a hospitalidade do Centro Cultural Banco do Brasil - 

CCBB. 

O turismo, como atividade econômica, também se insere no setor de serviços, 

logo, se faz aplicável aqui introduzir as características básicas que diferem as 

atividades manufatureiras das atividades baseadas nos serviços. De acordo com 

Las Casas (1994) os serviços possuem quatro características principais que o 

distinguem das indústrias: são intangíveis, inseparáveis, heterogêneos e 

simultâneos.  

Dessa forma, Kotler (2005, p.248) define serviços como “[...] qualquer ato ou 

desempenho, essencialmente intangível, que uma parte pode oferecer à outra e que 

não resulta na propriedade de nada”. Logo um serviço é uma ação que envolve dois 

atores, o que faz e o que recebe.  

Para Las cascas (1994, p.16), “o produto final de um serviço é sempre um 

sentimento. Os clientes ficam satisfeitos ou não conforme suas expectativas. 

Portanto a qualidade do serviço é variável de acordo com o tipo de pessoa”. Para 

entender a relação entre expectativas e satisfação Las Casas (1994), acrescenta 
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que existe uma equação cujo resultado é a satisfação ou não do cliente. “Se os 

serviços igualarem ou superarem as expectativas haverá satisfação. Se forem 

inferiores, haverá insatisfação” (KOTLER, 1994, p.16). 

O CCBB é um atrativo turístico e fornece diversos tipos de serviços aos 

visitantes e turistas que o frequentam, desde serviços pagos como cinema e teatro, 

como os serviços gratuitos que, mesmo não exercendo uma troca monetária 

também configura ao indivíduo, seja ele visitante ou turista os mesmos direitos. 

Qualquer um que frequente um lugar seja ele de acesso público ou não cria 

expectativas quanto ao serviço a ser oferecido.  

Existem várias definições de qualidade, várias vertentes e vários modelos 

para medir a qualidade nos serviços. Slack et al. (1997, p.552) reuni as definições de 

autores como Garvin (1984) e define qualidade como “ a constante conformidade 

com as expectativas dos consumidores”. Visto isso se faz imprescindível demonstrar 

como a hospitalidade pode estar relacionada com a percepção de qualidade. 

Slack et al (1997) ressalta que a expectativa pode variar de acordo com cada 

individuo. Para entender melhor como funciona a percepção Las Casas (1994, p.17) 

explica que a percepção é influenciada por diversos fatores, dente eles aspectos 

físicos, atribuído a três princípios: similaridade, proximidade e continuidade. A 

percepção é algo subjetivo difícil de administrar. Porém as expectativas podem ser 

administradas pelo fornecedor do serviço. 

A forma como o turista que visita o CCBB percebe ou compreende o serviço 

que lhe é oferecido é a sua percepção. Se a hospitalidade de maneira geral pode ser 

entendida conforme Camargo (2004, p.52) como “um ato humano, exercido em 

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

entreter pessoas temporariamente deslocadas do seu habitat natural”. A 

hospitalidade assim como os serviços exige essencialmente uma ação humana. 

O autor ainda reforça que a hospitalidade diz respeito à troca de valores e de 

uma busca pelo bem-estar. Se um estabelecimento seja ele turístico ou não 

propiciar ao visitante bem-estar, ele está oferecendo hospitalidade, 

consequentemente, se o visitante se sente bem, isso resulta na sua percepção de 

satisfação. O visitante só se sentirá bem se os serviços relacionados a hospitalidade 

como recepção, hospedagem, alimentação e entretenimento oferecidos, forem 

iguais ou maiores que as suas expectativas, assim um ambiente que prioriza a 

hospitalidade também prioriza a qualidade nos serviços.  
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3.2 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada constitui-se em pesquisas bibliográficas para fins de 

informações mais aprofundadas sobre a hospitalidade e o turismo, utilizando 

principalmente autores como Camargo (2004), Lashley e Morrison (2004) e Grinover 

(2006). Elaborou-se também uma pesquisa descritiva quantiquali de caráter 

exploratório, descritivo e qualitativo utilizando a amostragem por conveniência, 

aplicada in loco, entre os dias 19 e 30 de setembro de 2016, usando como 

instrumento o questionário adaptado da pesquisa sobre Turismo e Museus, 

coordenada pela orientadora deste trabalho, sendo ele organizado em três partes. 

A primeira parte consistiu na avaliação geral da visita, elaborada com base no 

modelo utilizado criado pelo Grupo de Pesquisa T-Cult e aplicados em diversos 

museus do Estado do Rio de Janeiro. A ele, acrescentaram-se as categorias de 

análise da hospitalidade de Grinover (2006), para avaliar a acessibilidade, 

legibilidade e identidade do ambiente. Utilizou-se uma pergunta filtro para recrutar 

apenas os entrevistados que não residem na cidade do Rio de janeiro, atribuindo a 

eles a figura de turista.  

Na segunda etapa busca-se descrever a noção de hospitalidade dos 

entrevistados, e para isso utilizou-se uma pergunta qualitativa “O que você entende 

por hospitalidade?”. Ao questionar o que é hospitalidade, questiona-se 

posteriormente qual o nível de satisfação quanto a oferta de hospitalidade no CCBB.  

A terceira parte pretendeu delinear o perfil do turista com perguntas fechadas 

sobre informações dos entrevistados como faixa etária, nível de escolaridade e 

renda média em salários mínimos. 

Ao todo, foram aplicados 230 questionários, sendo dos entrevistados 43 

considerados turistas. A pesquisa tem caráter exploratório com amostra por 

conveniência. Desse modo, torna-se apto identificar a percepção dos turistas sobre 

a hospitalidade no CCBB para estabelecer uma relação e comprovar ou não a 

hipótese, identificando se há qualidade percebida nos serviços oferecidos e se o 

CCBB é considerado um ambiente hospitaleiro ou não.  

O questionário encontra-se disponível no apêndice A deste trabalho. 
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3.3 RESULTADOS DA PESQUISA 

  

O centro Cultural Banco do Brasil – CCBB é museu e centro cultural, 

localizado na região central da cidade do Rio de Janeiro. O CCBB é aberto ao 

público de quarta a segunda das 9h às 21h, possui diversas atividades de cunho 

cultural, como cinema, teatro, exposições e debates. As atividades e eventos são 

gratuitos ou com ingressos a preços acessíveis. 

De acordo com a pergunta filtro utilizada, das 43 pessoas que não residem na 

cidade do Rio de Janeiro, a procedência dos turistas está representada nas tabelas 

1 e 2. A tabela 1 representa o estado de origem dos turistas, percebe-se que a 

maioria é do estado do Rio de Janeiro correspondendo a 74%, seguido por São 

Paulo com 9% e Minas Gerais com 5%. 

 

Tabela 1 – Estado de origem dos turistas. 

Estado Quantidade Frequência 

 DF  2 5% 

 MG  3 7% 

PE  1 2% 

PR  1 2% 

 RJ  32 74% 

 SP  4 9% 

 Total geral  43 100% 

Fonte: Elaboração própria. 
  

Os turistas de outros estados são oriundos do sudeste, que fazem divisa com o 

estado do Rio de Janeiro como Minas Gerais, São Paulo e Paraná, com exceção do 

estado de Pernambuco localizado na região nordeste do país. A proximidade 

geográfica dos estados pode ter favorecido a visita ao estado. 
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 Tabela 2- Frequência de turistas por cidade de origem. 

Cidade  Quantidade % 

 Barbacena  1 2% 

 Belford roxo  2 5% 

 Belo horizonte  1 2% 

 Brasília  2 5% 

 Curitiba   1 2% 

 Duque de Caxias   2 5% 

 Itatiaia  1 2% 

 Japeri   1 2% 

 Juiz de fora   1 2% 

 Magé   1 2% 

 Maricá  4 9% 

 Nilópolis   1 2% 

 Niterói  12 28% 

 Nova Iguaçu   2 5% 

 Osasco   1 2% 

 Recife  1 2% 

 São Gonçalo   5 12% 

 São João do Meriti  1 2% 

 São Paulo   3 7% 

 Total geral  43 100% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 A tabela 2 mostra a origem dos turistas por cidade de origem 28% vieram de 

Niterói, 12% de São Gonçalo e 4% de Maricá. Sendo as cidades de diferentes 

estados, as cidades do estado do Rio de Janeiro representam 49% da origem dos 

turistas, portanto pode-se entender que a proximidade geográfica pode ser um dos 

motivos para essa representatividade. Outro fato interessante é que deste 49% as 

cidades os meios de transporte de acesso à região do centro da cidade do Rio de 

Janeiro onde se localiza o CCBB, é feita principalmente por ônibus através da ponte 

Rio-Niterói e pelas Barcas localizadas no centro de Niterói. Acredita-se que a 

proximidade e as opções de meios de transporte utilizados influenciam na visita ao 

CCBB.  

Quanto à motivação da viagem para o Estado do Rio de Janeiro a Tabela 3 

mostra os turistas entrevistados motivados por Lazer representam uma maioria de 

56%, Negócios 28%, Visitar amigos/parentes 2% e os que marcaram a opção 

“Outro” correspondem a 14%. Destes 14% que responderam “Outro” todos 

afirmaram que foram motivados por Estudo.  
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Tabela 3- Motivação da viagem por estado de origem. 

Motivação da viagem   DF  
 

MG   PE  
 

PR  
 

RJ  
 

SP   Total  

 Lazer  
                                            
2  

        
2  

         
1  

      
1  

   
17  

     
1  

                    
24  

 Negócios    
        
1      

     
8  

     
3  

                    
12  

 Outro          
     
6    

                      
6  

Visitar amigos/parentes          
     
1    

                      
1  

 Total geral  
                                            
2  

        
3  

         
1  

      
1  

   
32  

     
4  

                    
43  

 Fonte: Elaboração própria 

  

Os entrevistados cuja visita motiva-se por Negócios entende-se que foram 

motivados com relação a trabalho pela grande representação de turistas que moram 

na região da baixada fluminense no estado do Rio de Janeiro, acredita-se que os 

turistas que visitaram o CCBB e foram motivados por Negócios podem representar 

uma demanda de turistas que moram nesta região e trabalham na cidade do Rio de 

Janeiro.  

 

Tabela 4 – Turistas do Estado do Rio de Janeiro por motivação da viagem. 

Cidade   Lazer   Negócios   Outro  
 Visitar 

amigos/parentes   Total  

 Belford roxo  
                
1    

                
1    

                
2  

 Duque de Caxias   
                
1  

                
1      

                
2  

 Itatiaia                        1  
                
1  

 Japeri   
                
1        

                
1  

 Magé   
                
1        

                
1  

 Maricá  
                
3  

                
1      

                
4  

 Nilópolis     
                
1      

                
1  

 Niterói  
                
7  

                
4  

                
1    

              
12  

 Nova Iguaçu   
                
1    

                
1    

                
2  

 São Gonçalo   
                
2  

                
1  

                
2    

                
5  

 São João do Meriti      
                
1    

                
1  

 Total Geral  
              

17  
                
8  

                
6                  1  

              
32  

Fonte: Elaboração própria. 
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Conforme mostra na tabela 4, os dados representam os 32 turistas que 

residem no estado do Rio de Janeiro, correspondendo a 74% do total de turistas 

entrevistados para 26% que residem em outros estados, isso revela uma parcela 

majoritária dos entrevistados que residem no estado do Rio de janeiro.   

Dos turistas que moram no estado do Rio de Janeiro há uma grande presença 

de representantes da cidade de Niterói, cerca de 38%, destes a maioria cerca de 

58% vieram a cidade do Rio de Janeiro motivados por Lazer, 33% a Negócios e 8% 

“Outro” alegaram motivos relacionados a Estudo. O que mostra presença marcante 

dos turistas de Niterói para visitar a cidade por Lazer. A representação dos que 

visitam que vem a Negócios pode ser influenciada pela presença do CCBB na região 

centro comercial, motivando a visita pela proximidade com o local de trabalho, por 

exemplo.  

A Tabela 4 ainda mostra que há uma grande presença de moradores da 

Baixada Fluminense, representados pelas cidades de Belford Roxo, Duque de 

Caxias, Japeri, Magé, Nilópolis, Nova Iguaçu e São João do Meriti. Dos 32 

entrevistados do estado do Rio de Janeiro 10 são da região da Baixada Fluminense 

correspondendo a cerca de 31% do total do estado. 

As informações apresentadas até agora referem-se as primeira etapa do 

questionários, com informações que configuram ao entrevistado a figura de turista 

para fins de  representação de nesta pesquisa. Sendo o entrevistado turista quando 

não reside na cidade do Rio de Janeiro.  

Os dados a serem apresentados a seguir correspondem à segunda parte do 

questionário, com informações sobre a avaliação geral da visita ao CCBB. 

Figura 19 – Como o turista ficou sabendo do CCBB 

 

Fonte: Elaboração própria. 

23% 

61% 

2% 14% 

 Outro

 Por amigos/familiares

 Recomendação de
professores

 Sites e Redes sociais

Como ficou sabendo do CCBB? 
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A figura 19 mostra que uma maioria de 61% ficou sabendo do CCBB por 

amigos/familiares, 23% por “Outro”, 14% por Sites e Redes sociais e apenas 2% por 

Recomendação de professores. Os entrevistados que marcaram a opção “Outro” 

afirmaram já conhecer “Há anos”, simplesmente “Conheço” ou porque “Passei em 

frente”. 

Figura 20 – É sua primeira visita? 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
Quando perguntados se é era sua primeira visita, como pode-se ver na Figura 

20, cerca de 67% dos entrevistados responderam que Não e 33% responderam que 

Sim. Demonstrando que a maioria dos entrevistados já visitou o CCBB outras vezes. 

Tabela 5 – Frequência da visitação. 

Frequência N % 

 De 1 a 5 anos  
                                                                       
2  

                     
7  

 De 6 a 12 meses  
                                                                       
3  

                   
10  

 Há menos de 6 meses  
                                                                     

24  
                   
83  

 Total  
                                                                     

29  
                 
100  

Fonte: Elaboração própria. 
 

Os entrevistados que já visitara o CCBB foram perguntados a frequência da 

visitação, conforme a tabela 5, cerca de 7% responderam que visitam com 

frequência De 1 a 5 anos, 10% com frequência De 6 a 12 meses e 83% 

representando uma parcela majoritária que visita com frequência Há menos de 6 

meses, isso expressa uma frequência alta considerando que são turistas e 

representa uma parcela de turistas que visitam ambientes culturais com frequência, 

67% 

33% 

É sua primeira visita? 

Não

Sim
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demonstrando o seu interesse por atrativos culturais, a frequência também pode ser 

associada a localização do CCBB e  ao acesso ser público ou de baixo custo para 

algumas atrações. 

 

Figura 21 – Motivo da visita ao CCBB. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao questionar os entrevistados sobre o motivo da visita ao CCBB, como 

mostra a figura 21, as respostas foram Tema da exposição 42%, Lazer e 

entretenimento 32%, Conhecer o CCBB 19%, Pesquisa e estudo 5% e Trazer os 

filhos 2%. Os turistas que responderam que a motivação da visita foi por Lazer e 

entretenimento Pesquisa e estudo, Trazer os filhos expressam interesse pessoal, 

que o local influencia mais não é considerado o principal fator de interesse, como 

por exemplo se a motivação é lazer, o lazer pode ser praticado em outros lugares, 

porem a escolha do lugar foi uma consequência. Já quando a motivação é conhecer 

o CCBB, essa é a motivação principal não podendo ser praticada em outro lugar, 

isso demonstra o interesse em conhecer o local, assim o lazer, o entretenimento, a 

pesquisa e o estudo são consequências da escolha do lugar. Com exceção se a 

pesquisa ou estudo seja relacionado ao próprio lugar.   

 

 

 

 

 

42% 

32% 

19% 

5% 

2% 

Motivo da visita ao CCBB 

Tema da exposição

Lazer e
entretenimento

Conhecer o CCBB
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Figura 22 – Contexto social da visita 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Quanto ao contexto social da visita a figura 22 mostra que dos entrevistados 

35% alegaram que visitaram acompanhados de amigos, 23% foram sozinhos, 19% 

estavam acompanhados da família, 14% em grupos de turismo e 9% estavam como 

a instituição de ensino. 

Observou-se durante o período de aplicação da pesquisa que é comum a 

visita de grupos de escolas públicas e particulares da cidade, participando do 

programa CCBB educativo7, a presença de grupos de turismo também é comum, 

porém, observou-se que os grupos de turismo geralmente não visitam os andares 

das exposições e do museu, pois apenas permanece no ambiente por um breve 

período, em média de até 30 minutos conforme a Tabela 6. Observou-se também a 

presença do programa de turismo para idosos realizado pelo sistema SESC na 

maioria dos grupos de turismo entrevistados.  

Tabela 6 – Visitantes por tempo de visitação de até 30 minutos. 

Tempo de visitação de até 30 minutos   

 Amigos  

     
1  

 Família  

     
2  

 Grupos de turismo  

     
6  

Total  9 

Fonte: Elaboração própria. 

                                                           
7
O programa CCBB educativo é um programa que visa proporcionar aos estudantes de escolas 

públicas, crianças, idosos, pessoas com deficiência e pessoas interessadas, visitas guiadas por 
monitores treinados e atividades de interesse cultural.  

35% 

23% 

19% 

14% 

9% 

Contexto social da visita 

Amigos

Sozinho

Família

Grupos de turismo

Instituição de ensino
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Figura 23 – Tempo de visitação 

 

Fonte: Elaboração própria. 

  

A Figura 23 demonstra o tempo de visitação no CCBB, para a maioria dos 

entrevistados cerca de 58% a visita durou entre 30 e 60 minutos, 21% até 30 

minutos, 19% entre 1 e 2 horas e 2% mais de 2 horas. Revelando uma média de 

tempo de visitação considerada baixa, visto que a maioria dos entrevistados não 

permanece por mais de uma hora. E apenas 21% permanece mais de uma hora. O 

período de permanência baixo pode ser motivado por vários fatores que não foram 

analisados nesta pesquisa, dentre eles o tempo médio de visitação de cada atração, 

o percurso adotado pelo entrevistado e o nível de interesse pessoal pela atração. 

Porém o tempo de permanência pode estar relacionado também com o intervalo 

para almoço dos trabalhadores, que duram em média 60 minutos, tempo semelhante 

à média do tempo de visitação do CCBB, revelando uma possível utilização desse 

intervalo para visitação. 

 A seguir as questões foram elaboradas com base no modelo utilizado pelo 

projeto Turismo e Museus, coordenado pela Profª Karla Estelita Godoy. Nas 

questões, pediu-se que o entrevistado avaliasse os funcionários, a acessibilidade 

física, acessibilidade virtual, legibilidade e identidade do CCBB. 
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Até 30 minutos

Entre 1 e 2 horas

Mais de 2 horas



64 
 

Figura 24 – Simpatia dos funcionários 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Quanto à avaliação da simpatia dos funcionários 95% dos entrevistados 

alegaram ser Bom e 5% Regular. (Figura 24) 

A avaliação dos entrevistados quanto aos conhecimentos dos funcionários, 

conforme mostra a figura 25, entende-se conhecimento como saber responder as 

perguntas dos visitantes sobre o CCBB ou saber direcionar para o funcionário que 

saiba responder.  Desta forma as respostas foram: 56% Bom, 42% Não Sei e 2% 

Regular.  

Figura 25 – Conhecimento dos funcionários. 

   

Fonte: Elaboração própria. 
 

 Pediu-se para que avaliassem o nível de domínio de idiomas dos 

funcionários, mas todas as respostas obtidas foram “Não Sei”, o que demonstra que  

não foi possível avaliar esse item pois os entrevistados não observaram o uso de 

outro idioma durante a visita.  
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Figura 26 – Presteza dos funcionários. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
  

A avaliação do quesito presteza diz respeito à disponibilidade em atender aos 

turistas, 93% consideraram Bom, 5% Não souberam responder e 2% regular. 

Figura 27 – Acolhimento dos funcionários. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

  

Como pode-se perceber 93% dos entrevistados consideraram o acolhimento 

Bom e 7%  consideraram Ruim, de acordo com  a figura 27. 
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Figura 28 – Atenção dos funcionários. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 A atenção foi avaliada em 88% Bom, 7% Regular e 5% Não sei, nenhum 

entrevistado considerou Ruim a avaliação desse item conforme mostra a figura 28. 

Figura 29 – Avaliação dos meios de transporte  

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 Ao questionar os entrevistados sobre as opções de meios de transporte para 

chegar ao local, a figura mostra as respostas, sendo 93% Bom e 7% Regular.  

Pede-se também que avalie a localização do CCBB em relação a cidade, 

todos os entrevistados responderam a opção Bom. Os itens de meios de transporte 

e localização estão relacionados, uma vez que a localização do CCBB na região 

central da cidade favorece as opções de meios de transporte, facilitando o 

deslocamento por vários meios de transporte como: Ônibus, trens e metrô. 
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Figura 30 – Acessibilidade. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 Segundo Grinover, 

A acessibilidade evoca diversos conceitos ligados às possibilidades de 
acesso dos indivíduos, ou de grupos sociais, a certas atividades ou a 
certos serviços que estão presentes na cidade, devendo proporcionar a 
igualdade de oportunidades aos usuários urbanos, [...]” (2006, p.37).  
 

Sabendo que Grinover utiliza um sentido mais abrangente e aplicado a 

cidade. É comum associação do termo acessibilidade relacionado apenas ao acesso 

de pessoas com necessidades especiais, esse item não envolve apenas a esse tipo 

acessibilidade, ele a inclui e analisa todas as opções de acesso físico ao espaço. 

Dessa forma 56% consideram Bom, 37% Não sei, 5% Regular e 2% Ruim.   

 

Figura 31- Alimentação.  

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 A alimentação que foi avaliada pelos entrevistados diz respeito a oferta de 

alimentação dentro do CCBB. As repostas foram 65% Não sei, 21% Regular, 9% 

Bom e 5% Ruim. 
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Figura 32 – Banheiros. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 As avaliações foram 58% Bom, 23% Não sei, 19% Regular e nenhum dos 

entrevistados avaliou como Ruim. 

Os itens Acomodações e Segurança foram considerados “Bons” por 100% 

dos entrevistados. 

Pediu-se que avaliassem as formas de acesso a informação, consideradas 

dentro das categorias de análise da hospitalidade de Grinover (2006) como 

elementos de acessibilidade intangível. Os itens avaliados como site e redes sociais 

estão relacionados com a hospitalidade virtual, utilizada em análise da hospitalidade 

por Camargo (2004).  

Figura 33- Catálogo. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 O catálogo impresso gratuito foi considerado por 46% dos entrevistados como 

Regular, 42% Não souberam responder e 12% consideraram Bom (figura 33). 

Percebe-se que 42% não souberam responder o que reflete no pouco uso do 

catálogo impresso pelos turistas. Quanto aos que avaliaram o catálogo a maioria 
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considerou regular, pode-se entender que existe uma relação entre o número de 

pessoas que não souberam avaliar pelo desuso dos catálogos com as pessoas que 

o consideraram regular, revelando alguma possível falha na composição do 

catálogo. 

Figura 34 – Balcão de informações. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

  

A avaliação do balcão de informações, como mostra na figura 34, os turistas 

que avaliara como Bom correspondem a 63%, Não sei 32% e Regular 5%. Dos 

turistas que avaliaram o balcão de informações a maioria o considerou bom e uma 

pequena parcela o considerou regular, não se obteve respostas consideradas 

negativas. A parcela de turistas que não souberam responder são aqueles que não 

utilizaram o serviço de informação. 

Figura 35 – Site. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Pede-se que os entrevistados avaliem o site oficial do CCBB, as respostas 

foram 51% Bom, 14% Regular e 35% Não souberam responder (figura 35). 
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Figura 36 - Redes sociais. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

  

Ao avaliar as redes sociais 88% consideram Bom e 12% Não souberam 

responder, como mostra a figura 36. O que chama a atenção é a grande parcela de 

turistas usuários da rede social do CCBB que comparado ao site oficial foram mais 

representativos, com apenas 12% de pessoas que não souberam responder e mais 

bem avaliado visto que dos que avaliaram todos responderam bom. 

 

 

Figura 37 – Monitores. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 Quanto à avaliação dos monitores do CCBB, a grande maioria de 93% não 

soubera responder e apenas 7% consideram Bom, conforme a figura 37. Esse dado 

revela que os turistas não costumam utilizar os serviços dos monitores durante sua 

visita. 
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A avaliação dos entrevistados sobre a categoria legibilidade do CCBB será 

apresentada a seguir. Vale lembrar que se entende por legibilidade a oferta de 

informações para que o observador consiga criar uma imagem mental do lugar 

(GRINOVER, 2006). Pede-se que avalia a sinalização. 

A sinalização externa do edifício do CCBB foi avaliada positivamente visto 

que todos os entrevistados responderam “Bom”.  

Já a sinalização interna do edifício 86% considerou Bom, 12% Regular e 2% 

Ruim, conforme mostra a figura 38. 

Figura 38 – Sinalização interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

A sinalização pública do entorno foi avaliada em 91% Bom, 7% Regular e 2% 

Não sei conforme a figura 39. 

Figura 39 – Sinalização pública do entorno. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 40 – Sinalização das legendas das exposições. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 De acordo com a figura 40, as legendas das exposições foram avaliadas 

quanto à sinalização por 84% dos entrevistados como Bom e 16% Não sei. 

 Nesta parte, avalia-se a categoria de análise da hospitalidade proposta por 

Grinover (2006) identidade, identificada nos itens imponência arquitetônica, 

importância cultural, identificação do público e importância cultural.  

 Os itens Imponência arquitetônica, importância histórica e importância cultural 

foram considerados Bom por todos os entrevistados.  

 

Figura 41 – Identificação do público. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 Na categoria identidade do ambiente foram analisados os seguintes itens: 

Imponência arquitetônica, Importância histórica, identificação do público e 

importância cultural. Nos itens imponência arquitetônica, importância histórica e 

importância cultural todos os entrevistados avaliaram como “Bom”. O item 
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identificação do público foi avaliado como Bom por 88% dos entrevistados e 12% 

Não sei, conforme a figura 41. 

Questionou-se aos entrevistados a seguinte pergunta “O que você entende 

por hospitalidade? Esse questionamento tem o objetivo de fazer com que o 

entrevistado pense o que lhe vem em mente quando falamos sobre hospitalidade, 

logo as respostas não refletem o certo ou o errado, apenas a noção de hospitalidade 

para cada um. Com isso pode-se questionar como avaliam a hospitalidade do CCBB 

de acordo com sua própria noção de hospitalidade.  

 As respostas conforme a tabela 7mostram o que os entrevistados entendem 

por hospitalidade. Analisando os dados pode-se perceber que as respostas estão 

relacionadas basicamente a três elementos centrais: Recepcionar – representado 

pela letra “R”, Sentimento de bem-estar – representado pela letra “S” e Acolhimento 

– representado pela letra “A”.  

 

Tabela 7 – Respostas sobre hospitalidade. 

O que você entende por hospitalidade? Tipo 

Básico, tem que ter para se sentir bem no lugar.  S 

 Acolhimento e sensação de bem-estar. A, S 

 Alguém o acolhe bem, sentir bem.  A, S 

 Arte de receber bem. R 

 Bem recebido, solícito. R 

 Bom acolhimento. A 

 Carinho, atenção, cuidado com as pessoas.   

 Cuidadoso e boa recepção. R 

 É acolhimento, entrega, disponibilidade em atender o outro. A 

 É atenção é saber receber. R 

 É essencial para qualquer lugar, é alegria e a satisfação em acolher. A 

 É o bem receber é zelar pelo outro.  R 

 É o bem receber, saber como tratar uma pessoa e recepciona-la de maneira acolhedora.  R, A 

 É o dom de saber receber bem, sempre sorrindo, transmitindo boas vibrações.  R 

 É quando você é bem recebido acolhido na sua estada.  R, A 

 É receber, dar apoio, ajudar quem tiver precisando. R 

 É tentar satisfazer as pessoas tornar o ambiente agradável.    

 É troca, é respeitar e atender bem qualquer pessoa.  

 Essencial, recepção tem que ter. R 

 Fazer alguém se sentir bem, acolhido quando esta longe de casa.  S, A 

 Fazer com a gente se sinta bem.  S 

 Forma de ser recebido. R 

 Fraternidade, se doar.   
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 Gostar de lidar com pessoas, tratar sempre bem.  

 Hospedar, acolher alguém. Se a pessoa está tem hospitalidade.  A 

 O prazer e disponibilidade de receber pessoas e fazer se sentir bem. A, S 

 Prazer em receber. R 

 Prazer em receber qualquer um.  R 

 Preocupação com o bem-estar do outro.  S 

 Propiciar um ar agradável que qualquer um se sinta bem.  S 

 Receber alguém, ser gentil ser agradável. R 

 Receber bem. R 

 Receber bem as pessoas, ser educado. R 

 Receber bem e com atenção. R 

 Receber bem, acolhimento. R, A 

 Receber bem, saber acolher e tratar bem. R, A 

 Recepcionar bem as pessoas. R 

 Satisfazer o visitante, necessário para o turismo.  

 Ser bem recebido.  R 

 Ser bem recebido é ser bem tratado. R 

 Simpatia, acolhimento. A 

 Tratar bem e ajudar quando preciso.  

 Tornar o ambiente agradável com pessoas educadas para a gente se sentir confortável.   

Fonte: Elaboração própria. 

 

As respostas apresentaram majoritariamente os seguintes elementos centrais: 

Sentimento de bem-estar presente em 8 respostas, Acolhimento em 13 respostas e 

Recepcionarem 22 respostas.  Sendo esses três elementos próximos as noções de 

hospitalidade representadas neste trabalho por autores como Camargo (2004), 

Grinover (2006), Baptista (2002) e Lashley e Morrison (2004). Demonstrando que 

mesmo os entrevistados não sendo influenciados por nenhum dos conceitos 

relacionados com definição mais formal de hospitalidade apresentados pelos 

autores, nota-se que, no senso comum, a hospitalidade está ligada aos mesmos 

elementos dos conceitos dos estudiosos.   

Elementos como conforto, cuidado, atenção, simpatia e fraternidade também 

foram relacionados à hospitalidade. Expressando a importância dada à hospitalidade 

no encontro e relacionamento entre pessoas, tornando um ambiente agradável com 

funcionários que se preocupem com o bem-estar do outro, que saiba se colocar no 

lugar do outro, pensar que o visitante merece uma atenção especial. 
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Figura 42 - Nível de satisfação quanto a hospitalidade. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 Questiona-se ao entrevistado se qual o nível de satisfação quando a 

hospitalidade no CCBB, logo, as respostas foram “positivas”, considerando que só 

se obtiveram respostas entre Muito satisfeito e Satisfeito, representando 

respectivamente 81% e 19% das respostas, conforme a figura 42. De uma maneira 

geral pode-se entender que esse dado representa um nível de satisfação “positivo”, 

dentro do que cada um entende por hospitalidade.  

 Segue-se então para a terceira parte desta pesquisa, na qual coletam-se 

informações do entrevistado a fim de gerar um perfil dos turistas que visitaram o 

CCBB neste período.  

 As informações sobre o gênero foram 49% feminino e 51% masculino. 

Figura 43 – Faixa etária dos entrevistados. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Na figura 43, é possível identificar que 37% têm idade entre 20 e 29 anos, 

16% tem mais de 60 anos, 14% entre 30 e 39 anos e 14% entre 40 e 49 anos. Este 

dado demonstra um público bem heterogêneo, mas vale destacar a parcela com 

mais de 60 anos, considerados “idosos”. 

 Figura 44- Estado civil. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Dos entrevistados quanto ao estado civil 42% são solteiros, 40% são 

casados, 9% Divorciados e 9% viúvos, conforme a figura 44.  

Figura 45 – Nível de escolaridade. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Os dados sobre o nível de escolaridade apresentados na figura 45, 

correspondem a 37% Ensino Médio, 28% Ensino Superior Completo, 21% Ensino 

Superior Incompleto, 7% mestrado, 5% Pós-graduação e 2% Doutorado, 

representando um nível de escolaridade alto pela parcela de 63% com escolaridade 
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superior ao Ensino Médio, demostrando o avanço na formação educacional dos 

brasileiros. É importante perceber que o nível de escolaridade não deve ser 

interpretado como adjetivo para o visitante dos centros culturais, visto que esses 

espaços devem ser espaços democráticos e de livre uso, sendo assim a 

escolaridade não deve influenciar no acesso do público nesses espaços. 

A renda em salários mínimos, considerando o valor do salário mínimo vigente 

é de 880,00 reais. Pergunta-se o nível de renda dos entrevistados conforme as 

faixas apresentadas na figura 46. Os dados foram, recebem de 1 a 3 salários 42%, 6 

ou mais salários 26% e de 3 a 6 salários 16%.   

Figura 46 – Nível de renda. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 47 – Nível de escolaridade por nível de renda. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Como mostra na figura 47, a relação entre o nível de escolaridade e o nível de 

renda é proporcional, visto que a maior renda é encontrada nas parcelas que 

possuem maior escolaridade. Os entrevistados que possuem Ensino médio e Ensino 

Superior incompleto possuem renda de até 6 salários, já os que possuem 

escolaridade de Pós-graduação, Mestrado e doutorado possuem renda superior a 6 

salários mínimos.  

 No final do questionário deixou-se um espaço destinado a observações e 

comentários dos entrevistados sobre a visita, o espaço era livre para que 

expressasse sua opinião. Obteve-se as seguintes observações, de acordo com a 

tabela 8. 

 Tabela 8 – Observações e comentários dos entrevistados. 

Comentários Tipo 

Conheço outros ccbb’s e este é o melhor, muito bonito.  Positivo 

 Eu adoro esses eventos, cinema, teatro, tudo. É um 
“programão” para a família.  Positivo 

 Melhorar a sinalização interna, não sabia onde era o banheiro, 
não sabia onde era o elevador.  Negativo 

 Não tem banheiro masculino no térreo, tive que subir para ir ao 
banheiro.  Negativo 

 Poucas opções de alimentação e preço alto.  Negativo 

 Referência cultural  Positivo 

 Satisfatório, no restaurante o preço e a variedade podiam ser 
mais acessíveis. A exposição permanente bem diversificada, 
contextualizada, mas falta divulgar.  Negativo 

Fonte: Elaboração própria. 
 Como pode ser perceber na Tabela 8, os comentários positivos estão 

relacionados à beleza arquitetônica do edifico, a importância cultura e de lazer. Já os 

comentários negativos dizem respeito à sinalização interna, acessibilidade e alto 

preço e pouca variedade de alimentação.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Aprofundar os conhecimentos e testar teorias sobre hospitalidade foram 

algumas das motivações para a realização deste trabalho. Não se pretende aqui 

concluir sobre o assunto, apenas expressar as considerações finais a fim de servir 

como base para outros estudos. Busca-se encontrar lacunas e incentivar melhorias, 

mostrar a percepção de hospitalidade por um ponto vista e aberto a ser confrontado 

por outros olhares.  

 Como visto no capítulo 1 deste trabalho, o turismo se apropria dos espaços, 

transformando os lugares em atrativos turísticos. Os centros culturais assim como os 

museus são considerados atrativos turísticos de cunho cultural, que atraem turistas 

e visitantes. O turismo promove o encontro entre o turista e o residente, a 

hospitalidade rege as relações sociais entre o visitante/turista e o visitado/residente. 

Logo para que o resultado desse encontro seja positivo a hospitalidade deve estar 

sempre associada ao turismo em qualquer destino ou atrativo turístico.  

 A hospitalidade se insere nos atrativos turísticos como um fator determinante 

para a satisfação do turista, de acordo com a teoria de hospitalidade urbana de 

Grinover (2006), a coexistência de acessibilidade, legibilidade e identidade 

caracterizam um ambiente hospitaleiro.  Os atrativos turísticos culturais como 

museus e centros culturais, devem ser pensados para promover uma experiência 

positiva tanto para o visitante como para o turista. Entendendo as necessidades de 

cada um, para isso as instituições devem ter serviços e profissionais qualificados.  

Com o aumento da visitação turística em museus e centros culturais, autores 

como Godoy (2010) ressaltam e indicam as adequações necessárias aos museus e 

centros culturais para atender os turistas, e destacam-se as de acessibilidade física 

e de acesso à informação para atender a essa demanda.  

 O Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB, por ser um ambiente público de 

acesso livre, demonstrou uma busca por proporcionar ao ambiente o uso 

democrático, investindo em acessibilidade e construindo sua identidade como 

referência cultural na cidade.  

 Apesar dos investimentos em qualificação para o turismo, com informações 

bilíngues, profissionais treinados e qualificados para atender essa demanda, ainda 

são encontradas lacunas em acessibilidade intangível, no que diz respeito ao acesso 

à informação bilíngue, que se mostrou prioridade nas áreas do térreo e andar das 

exposições, que são as áreas de maior circulação de pessoas; porém a área do 
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Museu do Banco do Brasil e a Galeria de Valores, por exemplo, é pouco divulgada e 

com limitações de informações bilíngues.  

 Vale ressaltar aqui a preocupação com acesso informação, o catalogo está 

sempre atualizado e disponível. O site e principalmente as redes sociais promovem 

o contato com o público, disponibilizando informações e contato direto com a 

instituição por meio virtual. Está atento aos comentários e opiniões do público 

quanto aos serviços e os eventos realizados, favorecendo uma boa relação com o 

público.  

 O CCBB, de acordo os dados coletados, pode ser considerado hospitaleiro, 

uma vez que apresenta nível de satisfação quanto à hospitalidade 100% positivo e 

com cerca de 80% muito satisfeito, podendo-se dizer, com isso, que também que há 

qualidade nos serviços analisados. Isso reflete em um ambiente público de uso 

turístico no qual a hospitalidade é consequência da oferta de serviços de qualidade.  

 A hipótese inicial deste trabalho foi confirmada no momento em que a análise 

dos dados ofereceu resultado favorável quanto à hospitalidade e quanto aos 

serviços prestados, na qual a maioria dos serviços apresentou avaliação positiva. 

Mesmo quando a avaliação dos serviços de alimentação e acessibilidade para 

pessoas com necessidades especiais foi considerada ruim, o número não 

apresentou muita representatividade na pesquisa, mas alerta para a insatisfação de 

alguns turistas nesses itens e pode ser analisado com maior cuidado pela 

administração.  

 Outro estudo para se obter uma maior representatividade dos dados poderá 

ser feito, como, por exemplo, aqueles que pesquisem a percepção dos residentes, 

visto que estes são a maior parcela do público que frequenta o CCBB. Assim, será 

possível se obterem dados mais aprofundados, podendo-se fazer uma comparação 

entre a percepção dos turistas e dos residentes para ter uma visão mais ampla 

sobre os itens analisados. Os ambientes que não foram analisados podem refletir 

diferentes resultados, e, portanto, merecem novos estudos.  
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APÊNDICES 
A -  QUESTIONÁRIO DA PESQUISA DE DEMANDA 

Pesquisa de Demanda do CCBB 
Data: __/__/____. 
Entrevistador: _______________. 
 
1. Reside na cidade?(Filtro) 
[  ] Sim                  
[  ] Não 
 
2. Em caso negativo, Informe a cidade e estado onde reside (se estrangeiro informe o país): 
___________________________________________ 
 
3. Motivo da viagem: 
[  ] Negócios 
[  ] Lazer 
[  ] Visitar amigos/parentes 
[  ] Atividades pessoais 
[  ] outros ________ 

 
AVALIAÇÃO GERAL DA VISITA  

 
4. Como ficou sabendo do CCBB? 
[  ] Por amigos/familiares 
[  ] Jornais ou revistas 
[  ] Recomendação de professores 
[  ] Televisão 
[  ] Sites e Redes sociais 
[  ] Folhetaria  e guias turísticos 
[  ]Outros ____________ 
 
5. Contexto social da visita: 
[  ] Sozinho 
[  ] Amigos 
[  ] Família 
[  ] Grupos de turismo 
[  ] Instituição de ensino 
[  ] Outros _____________ 
 
6. É sua primeira visita? 
[  ] Sim 
[  ] Não 
 
7. Em caso negativo, informe a frequência da visitação: 
[  ] Há menos de 6 meses 
[  ] De 6 a 12 meses 
[  ] De 1 a 5 anos 
[  ] 5 anos ou mais 
 
8. Motivos da visita ao CCBB: 
[  ] Conhecer o CCBB 
[  ] Tema da Exposição 
[  ] Acompanhar  pessoas 
[  ] Pesquisa e estudo 
[  ] Lazer e entretenimento 
[  ] Trazer os filhos 
[  ] Outros ____________ 
 
9. Tempo de visitação: 
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[  ] Até 30 minutos 
[  ] Entre 30 e 60 minutos 
[  ] Entre 1 e 2 horas 
[  ] Mais de 2 horas 
 
10. Como avalia os funcionários quanto aos itens: 

 Bom Regular Ruim Não sei 

Simpatia 
Conhecimento  
Idiomas 
Presteza 
Acolhimento 
Atenção 

    

 

11. Como você avalia a acessibilidade física do CCBB: 

 Bom Regular Ruim Não sei 

Meios de 
transporte 

    

Localização     

Acessibilidade     

Alimentação     

Banheiros     

Acomodações     

Segurança     

 

12. Avalie as formas de acesso à informação fornecida pelo CCBB: 

 Bom  Regular Ruim Não sei 

Catálogo     

Balcão     

Site oficial     

Redes sociais     

Monitores     

 

13.  Como você avalia a sinalização: 

 Bom Regular Ruim Não sei 

Externa     

Interna      

Pública     

Legenda das 
exposições 

    

14. Avalie a quanto as características do CCBB: 

 Bom  Regular Ruim Não 
sei 

Imponência 
arquitetônica 

    

Importância histórica     

Identificação do 
Público 

    

Importância Cultural     

 
15. O que você entende por  hospitalidade: 
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_________________________________________________________________________________ 
 
16. Qual o nível de satisfação quanto a hospitalidade: 
[  ] Muito satisfeito 
[  ] Satisfeito 
[  ] Nem satisfeito nem insatisfeito   
[  ] Insatisfeito 
[  ] Muito Insatisfeito 
 
PERFIL DO ENTREVISTADO 

 
17. Gênero: 
[  ] Feminino 

[  ] Masculino 
 

18. Faixa Etária: 
[  ] 15 a 19 anos 

[  ] 20 a 29 anos 

[  ] 30 a 39 anos 

[  ] 40 a 49 anos 

[  ] 50 a 59 anos 

[  ] 60 aos ou mais 
 

19. Estado civil: 
[  ] Solteiro 

[  ] Casado ou união estável 
[  ] Divorciado ou Separado 

[  ] Viúvo 
 

20. Nível de escolaridade: 
[  ] Ensino Fundamental 
[  ] Ensino Médio 

[  ] Ensino Superior Incompleto 

[  ] Ensino Superior Completo 

[  ] Pós-Graduação 

[  ] Mestrado 

[  ] Doutorado   
 

21. Renda média em salários mínimos (880,00): 
[  ] Até 1 Salário 

[  ] 1 a 3 salários 

[  ] 3 a 6 salários 

[  ] 6 ou mais 

[  ] Não possui renda 

[  ] Não Declarado 

Se estrangeiro informar em moeda do país de residência: ____________________________ 
 

 Observações e sugestões: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Muito Obrigado! 


