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A relação entre memória e patrimônio se dá em muitos aspectos, 

tanto no âmbito material quanto imaterial. Se destacarmos as trajetórias 

históricas, políticas e culturais das sociedades Ocidentais, perceberemos o 

quanto as noções de identidade, representação e Nação estiveram 

atreladas a símbolos, que são, contemporaneamente, elevados a 

categoria de patrimônio cultural. 

 Segundo Ferreira (2006), patrimônio evoca o sentido de 

permanência no passado, e o ato de “[...] resguardar algo significativo no 

campo das identidades, do desaparecimento.” (FERREIRA, 2006, p.79), 

para que sejam alçados ao futuro. Contudo, a autora chama atenção 

para o caráter seletivo dessas representações, algo apontado 

posteriormente por Assman (2008), ao refletir sobre a dimensão cultural da 

memória, destacando a lembrança e o esquecimento como uma ação 

coletiva.  

Nesse sentido, Assman (2008) aponta para o papel das Instituições 

nesse processo, e que não serão todos os artefatos, monumentos, ou 

mesmo manifestações que serão resguardadas. Na realidade, haveria 

parte desses bens destinados ao silenciamento, sendo arquivados até 

serem ressignificados no presente. Aos selecionados para serem 

rememorados, a autora destaca o esforço na construção de saber sobre o 

passado no presente, responsável por cobri-los de uma aura simbólica, que 

fundamenta a sua circulação na memória coletiva. 

 No que tange o turismo, Caponero & Leite (2015, p.11) irão afirmar 

que a sua articulação com o patrimônio se deu a partir dos anos 60, “[...] 



 
 

ao mesmo tempo em que o conceito de cultura se difundia pelo mundo” 

(CAPONERO; LEITE, 2015, p. 11). O patrimônio, nessa oportunidade, assume 

uma dupla função: a de bens culturais que evocam conhecimento e 

saber, e um produto cultural. Ainda segundo os autores,  

desde então, a preocupação com a valorização, a conservação e 

a preservação do patrimônio cultural deixaram de ocorrer apenas 

em função de seu valor histórico, estético, arquitetônico e 

identitário e alcançou também conotações econômicas, sendo 

convertido em um produto econômico que poderia contribuir para 

o desenvolvimento econômico e social. (CAPONERO; LEITE, 2015, p. 

12) 

 

Nessa perspectiva, Prats (2006) afirma que o patrimônio passa a 

ocupar um lugar de destaque na comercialização de serviços turísticos, no 

qual o próprio patrimônio pode ser a motivação da aquisição, ou essa se 

dará a partir de experiências complementares dos viajantes. Dessa forma, 

chama atenção as possibilidades de coexistência entre patrimônio e 

turismo, dentre elas, a hotelaria de luxo. 

Ao discorrer sobre bens de luxo Appadurai (2008) os considera como 

um “registro especial de consumo”, ao invés de uma classe especial de 

coisas, apresentando alguns de seus traços distintivos, tais como,  

(1) restrição, quer por preço ou por lei, a elites; (2) complexidade 

de aquisição, que pode ou não ser uma função de ‘escassez’ real; 

(3) virtuosidade semiótica, isto é, a capacidade de assinalar, com 

legitimidade, complexas mensagens sociais (como a pimenta na 

culinária, a seda no vestuário, as joias em ornamentos e relíquias 

em atos de culto); (4) um conhecimento especializado como pré-

requisito para serem usados ‘apropriadamente’, isto é, 

regulamentação pela moda; e (5) um alto grau de associação 

entre seu consumo e o corpo, a pessoa e a personalidade. 

(APPADURAI, 2008, p. 56) 

 

 Por conseguinte, o autor aponta que algumas mercadorias podem 

passar a condensar o registro de luxo, se enquadrando como tal. Assim, 

chamando atenção para a demanda por essas mercadorias, Appadurai 

(2008) aponta a ligação intrínseca que elas têm com a vida social, 

representando “[...] formas sociais e partilhas de conhecimento muito 

complexas.” (APPADURAI, 2008, p. 60). 

 Aplicado às sociedades contemporâneas, Appadurai (2008, p. 64) 

afirma que na trajetória das mercadorias de luxo, o que era, no princípio, 

uma questão de exclusividade, dá lugar a autenticidade, acompanhada 



 
 

de uma complexificação dos seus critérios. A isso, acrescenta-se o que 

Kopytoff (2008) conceituou como singularização, e o papel assegurado 

pela cultura em fazer com que “[...] algumas coisas permaneçam 

inconfundivelmente singulares [...]. (KOPYTOFF, 2008, p. 100), tendo esse 

estado alcançado, em suma, por sua referência à passagem do tempo. 

 Sendo assim, o que o diálogo entre esses autores propicia, é uma 

oportunidade de lançar luz sobre questões envolvendo da relação entre 

turismo, memória e patrimônio, na perspectiva de uma de suas atividades 

mais intrínsecas: o mercado hoteleiro. Pesquisas, tais como a de Comas 

(2002), Alvarez (2007), Echarte (2016) e Guedes (2021), destacam 

empreendimentos hoteleiros em edificações, que, em sua projeção ou 

posteriormente, foram elevados a categoria de patrimônio, nasceram a 

partir de uma disputa envolvendo lugares patrimonializados, ou que 

tiveram sua estrutura reaproveitada transformando-se em meio de 

hospedagem. 

 Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, podemos destacar dois 

edifícios que foram projetados para oferecer serviços exclusivos, com 

padrões internacionais, tendo em vista as celebrações do Centenário da 

Independência de 1922, mas que, atualmente, ocupam papéis distintos na 

sociedade. Tal diferenciação se dá por suas trajetórias histórico-culturais 

singulares, às políticas públicas de preservação ao patrimônio, e gestão de 

sua memória. Projetados pelo arquiteto francês Joseph Gire, o Hotel Glória, 

construído em 1922, e o Hotel Copacabana Palace, em 1923, destacaram-

se no decorrer do século XX, como ícones do seu tempo, demarcando o 

início de uma nova era para a hotelaria nacional (CATTAN, 2003). 

 Até a década de 80, ambos os hotéis eram gerenciados 

independentemente. O Hotel Glória foi construído pela família Rocha 

Miranda, vendido ao empresário italiano Arturo Brandi, e, a partir da 

década de 60, foi comprado pelo casal Tapajós. Já o Hotel Copacabana 

Palace foi construído pela família Guinle e associados, tendo seu 

idealizador Otávio Guinle em sua gestão até a década de 60, e seus 

descendentes até a década de 80.  



 
 

 Contudo, o que ocorre, não somente com esses dois 

empreendimentos, mas com toda a hotelaria nacional independente, é 

um momento de instabilidade que se configurava desde a década de 70, 

graças ao processo de internacionalização da economia brasileira, 

responsável por modificar o perfil da hotelaria nacional, introduzindo no 

mercado as redes internacionais (DA SILVA, 2015). Assim, apesar do setor 

de luxo, segundo Da Silva (2015), ter conseguido se manter em expansão, 

para hotéis como o Copacabana Palace e Glória, tal sobrevivência no 

mercado significava submeter-se a mudanças que poderiam vir a alterar 

toda a estrutura arquitetônica tradicional, em benefício da modernização 

de seus empreendimentos frente às novas demandas concorrenciais. 

 A somar-se à essas questões, no mesmo período eram travadas 

discussões envolvendo os processos de patrimonialização, fazendo emergir 

a concepção de patrimônio cultural em detrimento do conceito de 

patrimônio histórico e artístico, o que ocasionou um boom de 

patrimonializações (ABREU, 2015). Assim, na tentativa de modernizar seu 

empreendimento, em meados da década de 80, a família Guinle propõe 

um projeto que envolveria a demolição do prédio original do Copacabana 

Palace, plano que é impedido pelos órgãos de proteção ao patrimônio 

estadual, o INEPAC, e nacional, o IPHAN, que o inscreve em seu livro do 

tombo histórico e de belas artes no ano de 1986.  

 Embora ao longo de suas trajetórias os hotéis tenham passado por 

alterações externas, tanto para simplificação de suas estruturas, quanto 

para adaptações para o funcionamento interno dos prédios, aliados à 

dificuldade de reposição dos materiais importados (CATTAN, 2003), o 

tombamento do Hotel Copacabana Palace, que poderia deixá-lo 

obsoleto ao mercado, é exatamente o que lhe cobre de uma aura, 

responsável por reafirmar todos os aspectos tangíveis e intangíveis que já o 

singularizava, o potencializando frente à concorrência. 

 Assim, não só a partir desse momento, mas principalmente por ele, o 

Hotel Copacabana Palace utiliza do reconhecimento de sua trajetória 

como lugar de memória, que narra, em sua existência, as mudanças 

políticas, sociais e culturais da cidade do Rio de Janeiro. Dessa forma, 



 
 

mesmo os aspectos imateriais, como ter hospedado personagens históricos, 

é resguardado em um hall da fama, aberto para visitação de hóspedes e 

passantes, contribuindo para reafirmação de uma identidade e 

posicionamento no mercado hoteleiro de luxo. 

 O Hotel Glória, por sua vez, teve sua trajetória atrelada a uma ideia 

de patrimônio, sem ser alçado à tal institucionalmente, por motivos que 

ainda requerem ser observados. Não obstante, quando vendido em 2008, 

para o empresário Eike Batista, foi prometido o “resgate do charme dos 

anos 1920”, porém, após inúmeras investidas em sua estrutura, que o 

descaracterizaram consideravelmente, em 2021, o prédio é candidato a se 

tornar uma ocupação mista: residencial e comercial, talvez, com apart-

hotéis, ainda incerta.  
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