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NOVO HORTO FLORESTAL DO FONSECA: UMA ANÁLISE DA 

HOSPITALIDADE PÚBLICA SOB A PERSPECTIVA DA LEGIBILIDADE 

Ândrea Rosa Vieira Machado 
 
RESUMO 

 

Niterói é uma cidade que se destaca no estado do Rio de Janeiro, não somente pela 
proximidade com a capital do estado, mas também pela quantidade de atrativos e 
belezas naturais que oferece para população e os visitantes que a frequentam. 
Dentre os vários atrativos que oferece, o presente artigo vai destacar um de seus 
principais parques públicos: o Horto Florestal do Fonseca. O intuito é investigar 
aspectos da hospitalidade no referido parque e a relação que se estabelece com 
quem o visita a partir desses aspectos. Para isso, buscamos analisar a hospitalidade 
pública do parque com foco em sua legibilidade para os frequentadores de seu 
espaço de lazer. Para alcançar esse objetivo, foi realizada uma revisão bibliográfica, 
além de uma pesquisa qualitativa e descritiva, com observação in loco. A conclusão 
do trabalho demonstra que apesar de alguns reparos e melhorias na infraestrutura 
serem necessários no momento, o parque consegue ser satisfatoriamente legível 
para quem frequenta e utiliza sua área de lazer, cumprindo assim sua função de 
parque público e de espaço pleno de convívio social que oferta qualidade vida. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Horto Florestal do Fonseca, Hospitalidade, Legibilidade, 
Niterói. 

 
ABSTRACT 

 

 

Niterói is a city that stands out in the state of Rio de Janeiro, not only because of the 
proximity to the state capital, but also because of the amount of attractions and 
natural beauty it offers for the population and the visitors who frequent the city. 
Among the many attractions that the city offers, this article, will highlight and analyze 
the HortoFlorestal do Fonseca, one of the main public parks in the city, in order to 
analyze aspects of hospitality, and the relationship established with those who visit 
the leisure space of the park, with these aspects as a basis for it.For this, we sought 
to analyze the public hospitality of the park with a focus on its legibility for the visitors 
of its leisure space. To reach this objective a bibliographic review was carried out, 
besides a descriptive research, with a in loco observation. The conclusion of the work 
demonstrates that although some repairs and improvements in infrastructure are 
needed at the moment, the park can be satisfactorily legible for those who frequent 
and use their leisure area, thus fulfilling its role as a public park and full social space 
that offer quality life. 

 

KEYWORDS: Horto Florestal do Fonseca, Hospitality, Legibility, Niterói. 
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2  
INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento da população nos espaços urbanos novas áreas e 

equipamentos são designados para utilização pública. Isso ocorre pois atualmente 

não há espaços públicos urbanos suficientes para entregar o lazer e qualidade de vida 

necessária a essa parcela da população. Além disso, as cidades também contam, 

graças à globalização, com intenso trânsito turístico1. Esses turistas também 

desfrutam destes espaços. 

Com esse novo cenário e dinâmica é necessário que as políticas públicas das 

cidades pautem aspectos importantes na questão do bem receber e para isso se torna 

relevante o estudo da hospitalidade. Sendo assim, a hospitalidade deve ser pauta 

importante dentro das políticas públicas de lazer e turismo de uma cidade e a análise 

dos serviços sob a ótica da hospitalidade, que se destinam a cultura, lazer, qualidade 

de vida, entre outros aspectos, se faz indispensável. 

Niterói, umas das cidades de maior relevância no estado do Rio de Janeiro, é 

rica nos amplos espaços urbanos que oferece. Nos últimos anos, a cidade 

implementou novas propostas urbanas que beneficiam e incentivam as práticas 

turísticas e de esportes. Dentre elas, estava a renovação de várias áreas públicas 

(NELTUR, 2017)2. Nesse contexto, foi reinaugurado no final de 2015, o novo espaço 

do Horto Florestal do Fonseca, enquanto um novo ambiente de lazer, parque público 

e de preservação do meio ambiente, uma nova fase em sua longa trajetória3. 

De acordo com a Niterói Empresa de Lazer e Turismo – NELTUR (2017), o 

parque é um importante espaço de lazer e dispõe de uma área de aproximadamente 

8.000 m² (oito mil metros quadrados). Também oferece uma grande área para 

caminhada, playground, convivência, quiosques, banheiros, bicicletário, coreto, duas 

academias, rotas para acessibilidade para portadores de deficiência e também 

agregar um Skate Park – o terceiro maior do Brasil – com 2.500 m² (dois mil e                                                            
1 Para mais informações, conferir o mapa de turismo disponível em: 
<http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/images/pdf/estatisticas_indicadores/UNTWO_Tourism_ 
Highlights_2016_Edition.pdf>, acesso em 18 de jun. 2017.  
2 Disponível em: <http://centro.niteroi.rj.gov.br/oprojeto/oquevaimudar.php#!lazereturismo>, acesso 
em 18 de jun. 2017. 
 
3 Disponível em: 
<http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3231:2015-07-29- 15-
14-23>, acesso em 18 de jun. 2017 

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/images/pdf/estatisticas_indicadores/UNTWO_Tourism_Highlights_2016_Edition.pdf
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/images/pdf/estatisticas_indicadores/UNTWO_Tourism_Highlights_2016_Edition.pdf
http://centro.niteroi.rj.gov.br/oprojeto/oquevaimudar.php#!lazereturismo
http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3231:2015-07-29-15-14-23
http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3231:2015-07-29-15-14-23
http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3231:2015-07-29-15-14-23
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quinhentos metros quadrados) e único com arborização (NELTUR, 2017). O Novo 

Horto assim configura um espaço de lazer e esporte. 

A relevância e proposição da temática apresentada se dá pela contribuição na 

parte acadêmica ao trazer mais informações acerca de como a hospitalidade contribui 

com o desenvolvimento do turismo, visto que não há muitos artigos que analisam o 

campo da hospitalidade pública na área de parques públicos no Rio de Janeiro. 

Para a sociedade, esta pesquisa pode contribuir oferecendo um diagnóstico 

acerca da hospitalidade neste parque, o Novo Horto Florestal do Fonseca. Em outras 

palavras, o estudo irá indicar se o equipamento está preparado em termos estruturais 

e de serviços para bem receber a população e os turistas com autonomia. Na esfera 

administrativa, a gestão do parque terá com esse trabalho, uma forma de avaliar em 

termos de hospitalidade o serviço que eles prestam à população em geral. 

Tendo em vista a perspectiva da hospitalidade pública, que se dá em espaços 

urbanos das cidades, o presente artigo se destina a uma análise da hospitalidade de 

um espaço público urbano. O objeto de análise é o Novo Horto Florestal do Fonseca, 

parque público localizado no Bairro do Fonseca, na Zona Norte de Niterói, no Rio de 

Janeiro, local em que também há atividade turística e que carece de divulgação e 

tratamento turístico adequado pelo potencial que possui. Portanto propomos a 

pergunta de pesquisa: de que forma o Horto Florestal do Fonseca, após sua última 

revitalização, se tornou hospitaleiro para a população local e turística, a partir da 

perspectiva da Legibilidade como aspecto da Hospitalidade Pública? 

O objetivo geral do artigo é compreender quais são os aspectos da 

Hospitalidade Pública, com foco na Legibilidade, que estão presentes atualmente no 

Horto para que o melhor serviço seja prestado àqueles que frequentam o espaço 

público de lazer do parque. Sendo os objetivos específicos: realizar um levantamento 

bibliográfico na área de estudo referente à hospitalidade; analisar como a 

hospitalidade pública exercida no Horto influencia na qualidade do tempo de quem 

frequenta o parque, diagnosticando com que intensidade o parque cumpre sua função 

de hospitalidade. 

Para tal finalidade, a presente pesquisa estabeleceu-se de caráter qualitativo – 

já que tem como fim compreender as impressões que são geradas para a população 

local e turistas que frequentam o espaço, assim como entender e interpretar este 
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impacto da experiência de conhecer o espaço do Horto – e descritivo já que visa obter 

características e estabelecer relações entre variáveis. 

Para realizar esse artigo, primeiro foi realizada uma revisão bibliográfica e 

pesquisa em fontes secundárias a fim de melhor embasar a pesquisa, sendo esta de 

caráter exploratório, pois como ressalta Gil (2002):  

Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-
se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento 
de ideias ou a descoberta de intuições (GIL, 2002, p. 41). 
 

Para analisar a hospitalidade pública serão realizadas observações in loco, a 

fim de averiguar como se encontram os equipamentos a partir de três categorias: área 

de lazer, área natural e o mobiliário urbano sob a ótica da Legibilidade. E para 

embasar a análise também foram utilizadas fotos do espaço. 

1. PARQUES PÚBLICOS E HOSPITALIDADE 
 

A criação de parques públicos se deu com o início das cidades, constituindo 

um de seus espaços. Segundo Kliass (1993, p.19), “os parques urbanos são espaços 

públicos com dimensões significativas e predominância de elementos naturais, 

principalmente cobertura vegetal, destinados à recreação”. Já o Ministério do Meio 

Ambiente denomina os parques urbanos como: “Parque urbano é uma área verde com 

função ecológica, estética e de lazer, no entanto, com uma extensão maior que as 

praças e jardins públicos”. 

Tendo então os parques públicos surgido como forma de equipar as cidades 

de espaço de lazer e áreas verdes para uso da população local e o turista que 

frequenta tais espaços, entende-se que são espaços hospitaleiros por terem como 

função receber, assim acolhendo a quem entra em tais espaços. Parques públicos se 

configuram então como aparelhos urbanos dos quais a população se apropria e nos 

quais a hospitalidade se torna um aspecto importante. 

De acordo com Grinover (2007, p.21), “[...] a hospitalidade constitui um 

acontecimento ético por excelência, que deve dizer respeito a todas as práticas do 

acolhimento e da civilidade, e que permite tornar a cidade um lugar mais humano” (p. 

21). Além de colaborar para uma melhor condição de vida da população urbana, pela 

contribuição na qualidade de vida que gera, os parques urbanos tentam preencher 

não só a lacuna de uma área de lazer, mas também de uma área de preservação 
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entre outras questões que a disparidade da ocupação espacial urbana gera nas 

cidades atualmente. Com isso, é de extrema importância que esses espaços sejam 

realmente hospitaleiros, provocando um real acolhimento para que assim cumpram a 

função a que se propõem. 

Segundo Bueno (2016), 

Ainda não conseguimos esgotar os limites, os espaços, as formas que 
promovem a Hospitalidade. Qualquer que seja o tema pesquisado é preciso 
detectar os mecanismos que favorecem, propiciam os acordos, os 
acolhimentos – e esse acolhimento se refere tanto as pessoas como as 
cidades, instituições empresas, etc. – assim como os espaços que criam, 
favorecem e estimulam as relações. (BUENO, 2016, p. 6) 
 

A Hospitalidade é fruto das relações humanas e também ocorre desde os 

primórdios da humanidade, sendo amplamente comentada por autores de sua área 

de estudo. Para Godbout (1999) “a hospitalidade é a dádiva do espaço – um espaço 

que cria, que favorece e estimula as relações sociais” (p. 7), já que nos espaços de 

convívio é que se dão as relações. Sendo assim, a hospitalidade é um intermediário 

e um mantenedor do que ocorre nesses espaços. 

Já Camargo (2004) segmentou a hospitalidade em partes distintas, nos 

seguintes domínios: doméstico, virtual, público e comercial. O autor afirma que a 

hospitalidade “pode ser definida como ato humano, exercido em contexto doméstico, 

público e profissional, de recepcionar, hospedar alimentar e entreter pessoas 

temporariamente deslocadas de seu habitat natural” (CAMARGO, 2004, p. 52). 

Ainda segundo o autor, “a forma de inserção espacial preferida dos seres 

humanos é a cidade e é lá que se processam e criam estilos de hospitalidade” 

(CAMARGO, 2004, p. 82). É no espaço urbano, dada a dinâmica da vida moderna, 

que os indivíduos se encontram. É onde a interação humana se dá. Desta forma, seus 

equipamentos culturais são os locais onde a troca social cotidiana transcorre. 

Camargo ainda afirma que “uma cidade tem seus rituais de recepção, sendo a 

sinalização viária e o uso do solo os principais códigos. Uma cidade que se lê 

rapidamente é mais acolhedora” (CAMARGO, 2004, p. 57). Sendo assim, é de 

extrema importância para a cidade que se pretende turística e referência em qualidade 

de vida, oferecer as melhores condições hospitaleiras possíveis. 

Enquanto isso, Grinover (2007) versa sobre a hospitalidade pública. Para ele, 

essa se divide em: legibilidade, acessibilidade e identidade. O autor ainda cita que: 
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As cidades que oferecem informações procuram se identificar e ser identificadas: 

oferecer e receber informações é um mecanismo de hospitalidade. A hospitalidade da 

cidade passa, ainda pela organização dos espaços públicos (GRINOVER, 2007, p.82) 

E ainda que, 

A hospitalidade atua e aplica-se na dimensão doméstica, comercial e pública, 
considerando o território urbano e rural como sendo locus, onde a 
hospitalidade, em se produzindo, está fundamentando suas manifestações 
mais complexas (GRINOVER, 2007, p.21) 
 

A Hospitalidade Pública abrange os moradores de uma cidade e aqueles que a 

visitam. Desta forma, a implementação e gestão adequada dos vários espaços 

urbanos públicos é de grande importância. Junqueira e Rejowski (2010) dizem em 

relação à cidade que “a qualidade de vida de seus residentes e, em extensão, de seus 

visitantes, deve ser respeitada e valorizada em todos os aspectos” (p.32). Assim, 

verifica-se a importância da qualidade que os diferentes espaços urbanos devem 

entregar a quem frequenta esses espaços. 

Logo, para alcançar o objetivo do presente artigo, será verificada, segundo a 

perspectiva determinada por Grinover (2007), a Hospitalidade Pública do aparelho 

urbano aqui apresentado, com foco na legibilidade do Novo Horto Florestal do 

Fonseca, a fim de diagnosticar os aspectos hospitaleiros que o parque pode oferecer 

e, a partir daí, se consolidar como um parque público realmente hospitaleiro, sendo 

mais um importante atrativo turístico da cidade de Niterói. 

 

1.1. A RELEVÂNCIA DE PARQUES PÚBLICOS NO MUNDO E NO BRASIL 
 

Segundo a Carta de Veneza, carta de defesa do Patrimônio, “um jardim 

histórico é uma composição arquitetônica e vegetal que, do ponto de vista da história 

ou da arte, apresenta, um interesse público (ICOMOS/IFLA, 1981). Podemos dizer o 

mesmo de parques públicos, já que os mesmos desempenham uma função muito 

importante nos centros urbanos das cidades. 

Desde os tempos antigos, quando as cidades começaram a se formar, os 

jardins já faziam parte do cenário. Os Jardins Suspensos da Babilônia, uma das Sete 

Maravilhas do mundo antigo, é um exemplo de quão longínqua é a introdução deste 

tipo de espaço nas cidades. 

Primeiro os jardins faziam parte somente das casas. Porém, com o surgimento 

das cidades, vilas e espaços com grande densidade de pessoas, perdeu-se o contato 
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tão frequente, até então, com a natureza. A partir daí, começaram a surgir os jardins 

com caráter público, com a intenção de preencher o espaço de contato com a 

natureza, que as cidades ofereciam cada vez menos. 

Segundo o dicionário Michaelis4, um parque pode ser definido como: 1) terreno 

mais ou menos extenso, arborizado, cercado ou não, destinado ao passeio e à 

recreação; 2) jardim público arborizado destinado ao lazer. 

Foi no século XVIII, final da idade moderna e início da idade contemporânea, 

que os parques públicos começaram finalmente a se popularizar. Deu-se 

primeiramente na Inglaterra, com a Revolução Industrial e o consequente êxodo rural, 

com o nascimento das grandes cidades e a urbanização gerado por elas. 

Assim, os parques públicos se tornaram áreas para se resgatar o contato 

perdido com a natureza, além de espaço de lazer e qualidade de vida para a crescente 

população urbana, e começaram assim a fazer parte do cenário urbano que compõe 

as cidades de hoje em dia. 

Os primeiros grandes parques públicos urbanos surgiram no final do século XIX 

e início do século XX. Sendo alguns deles: Central Park, em Nova Iorque (EUA); Hyde 

Park, em Londres (Reino Unido); Jardim de Luxemburgo, em Paris (França); entre 

outros. 

No Brasil o surgimento dos principais parques públicos se deu pela vinda da 

corte real portuguesa, em 1808, que fez as cidades passarem por uma reorganização 

em suas estruturas. No Rio de Janeiro, antiga capital e sede da corte, foram 

inaugurados os primeiros três parques públicos: Passeio Público (1783); Jardim 

Botânico (1808); Campo de Santana (1893). 

Vale ressaltar que os parques foram criados não somente para o contato com 

a natureza e a fruição da população urbana em geral, mas também por uma questão 

higienista, já que os espaços das cidades, dada à imensa ocupação populacional, se 

configuravam muitas vezes insalubres. 

 

1.2. PARQUES PÚBLICOS EM NITERÓI 
 

A cidade de Niterói é uma das mais antigas do Brasil, tendo sido até capital do 

estado do Rio de Janeiro, fato que mudou 1974 com a fusão dos estados da                                                            
4 Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/>. Acesso em: 22 de jun. 2017. 

http://michaelis.uol.com.br/
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Guanabara e Rio de Janeiro. A cidade tem o melhor índice de desenvolvimento 

humano municipal, segundo do Rio de Janeiro. (IDHM, 2010). É um município rico nos 

serviços que oferece. Tem uma ótima infraestrutura para a população, dispondo de 

variados equipamentos urbanos e culturais, belezas naturais, comércio e setor 

gastronômico. 

Na parte urbana, a cidade acompanha a capital do Rio, pois consegue entregar 

aos moradores e visitantes da cidade diversas praias, montanhas, praças, bibliotecas, 

belezas naturais entre outros. 

Na parte de parques urbanos podemos destacar as seguintes áreas: Campo 

de São Bento; Parque Municipal Eduardo Travassos (Parque das Águas); Horto de 

Itaipu; Skate Parque Horto do Fonseca; Skate Parque São Francisco e o Novo Horto 

Botânico do Fonseca, este último o objeto desta pesquisa. 

2. O HORTO FLORESTAL DO FONSECA 
 

O Horto Florestal do Fonseca completou 111 (cento e onze) anos em 2017. 

Atualmente, conceituado como Novo Horto do Fonseca tem em sua longa trajetória 

exercido várias funções enquanto equipamento urbano. Fundado em 1906 pelo então 

prefeito Nilo Peçanha, foi pensado e criado inicialmente com a perspectiva de que 

Atenderia as necessidades de recursos para o incentivo e controle da 
produção agrícola fluminense,(...) com a finalidade de cultivar e distribuir aos 
lavradores e fazendeiros fluminenses sementes e mudas de plantas têxteis, 
medicinais e frutíferas.(...) Significava para Nilo Peçanha um verdadeiro 
projeto de viabilização do poder agro- econômico do Estado do Rio de Janeiro 
[que] (...) previa também incentivo e pesquisas que ajudassem a detectar e 
combater as pragas nas plantações, além de plantio de novas culturas no 
território Fluminense (CARMO; DOMINGUES, 2006, p. 37-38) 
 

Foi sede da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, criada em 

20 de outubro de 1910 por Nilo Peçanha, e estabeleceu as bases do ensino de 

agropecuária no Brasil. 

A instalação de uma instituição de ensino superior no Horto significava o 
fortalecimento das pesquisas científicas no lugar, ao passo que transformava 
aquele estabelecimento agrícola em um grande laboratório vivo. (CARMO; 
DOMINGUES, 2006, p. 50) 
 

Também sediou o Vacínio, e “de junho de 1919 a julho de 1920, foram 

produzidos 100 mil tubos de vacinas destinados a distribuição entre os municípios 

fluminenses e outros estados” (CARMO; DOMINGUES, 2006, p. 51). 
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Logo depois, em 1920, dando lugar ao Instituto de Higiene, Soroterápico e 

Veterinário de Niterói, nomeado depois de Vital Brasil, que foi seu idealizador. Em 

1921, a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária daria suporte à 

Faculdade de Medicina de Niterói, que em seu início funcionou nas dependências do 

Horto. O Palácio Euclides da Cunha também sediou a Escola do Trabalho, instituição 

que oferecia cursos profissionais em diversas áreas como: apicultura, pintura, 

tipografia, vidraçaria, música, instrumental, entre outros. 

Nos anos 1930 a 1950 se deram várias inovações no espaço do Horto. 

Se instalariam no horto a Diretoria de Agricultura, a Escola do Trabalho, 
criada no início de 1931, e o Serviço de Febre Amarela. O local também seria 
palco de importantes campanhas a partir da criação do Serviço de Profilaxia 
Rural e do Serviço de Combate a Formiga Saúva, que resultaria numa das 
maiores inovações do período a criação da Fábrica de Bi-sulfureto de 
Carbono. (CARMO; DOMINGUES, 2006, p. 75) 
 

Após sua terceira reinauguração o Horto já era referência no cenário 

fluminense. 

Durante algum tempo o Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro publicou o 
Calendário Agrícola (organizado de acordo com os serviços do Horto 
Botânico de Niterói), sob a responsabilidade da Diretoria de Fomento e 
Defesa Agrícola. O Horto possuía tanta credibilidade e respeito que Amaral 
Peixoto viu-se no dever de proibir através do decreto n° 450 de 14 de junho 
de 1938, o uso da denominação por particulares. (CARMO; DOMINGUES, 
2006, p. 85) 
 

Dos anos 1960 aos anos 1980 houve grandes mudanças. A Secretaria de 

Agricultura passou a ser chamada de Palácio Euclides da Cunha, em homenagem ao 

grande escritor, além de terem sido feitas também reformas e melhorias no espaço do 

horto e zoológico. 

Em 1975, o Horto se tornou Jardim Botânico. No ano de fusão dos Estados 
do Rio de Janeiro e da Guanabara, promovida pelo Governador Floriano 
Peixoto Faria Lima, o Horto teria novamente sua história marcada. 
Administrado pela primeira vez por uma mulher, a botânica Marina Vanier 
Lane, recebeu de presente, pela passagem de seus 70 anos, reformas e sua 
elevação a categoria de Jardim Botânico, passando a se chamar “Jardim 
Botânico Nilo Peçanha”. (CARMO; DOMINGUES, 2006, p. 90) 
 

No início dos anos 90 o horto estava em péssimas condições de conservação 

(CARMO; DOMINGUES, 2006). A frequência do público diminuiu drasticamente nessa 

época, mas com a ajuda de instituições não governamentais como o Rotary Club de 

Niterói, Lions Club do Fonseca, Academia Niteroiense de Letras, entre outras 

significativas melhorias foram implantadas, sendo uma delas o tombamento da área 

pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) e também a incorporação do 

Palácio Euclides da Cunha ao patrimônio da Secretaria de Agricultura e Pecuário do 
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Estado do Rio de Janeiro (EMATER). A partir daí o Palácio e o Jardim Botânico 

passaram a fazer parte do conjunto de bens tombados pelo estado do Rio de Janeiro, 

sendo este o edital do tombamento: 

O instituto Estadual do Patrimônio Cultural notifica aos proprietários ou a 
quem interessar possa que fica determinado o Tombamento Provisório, nos 
termos do Inciso II do Artigo 5º do Decreto número 5.808, 13.07.82, do 
Palácio Euclides da Cunha, sitiado na alameda São Boaventura, no Jardim 
Botânico de Niterói, definido como área de tutela para proteção da ambiência 
do bem tombado o terreno do Jardim Botânico de Niterói e seu respectivo 
conjunto de espécies arbóreas. (Processo nº E-12/393/91 apud. CARMO; 
DOMINGUES, 2006, p. 97) 
 

Em 1996 ocorreu o projeto “Revitalização do JBN – Fase I”: 

 

O projeto objetivava a recuperar e desenvolver a área verde, transformar o 
JBN em campo de pesquisa científica, universitária e em instrumento de 
educação ambiental, aumentar a produção de mudas de plantas frutíferas e 
ornamentais para 2 mil por mês e implantar atividades culturais para fomentar 
o lazer da comunidade. (CARMO; DOMINGUES, 2006, p.99) 
 

Dentre os vários projetos realizados para preservação do espaço pode- se 

destacar o da arquiteta urbanista Renata de Souza P. Aymoré A. Gama que teve como 

meta “o melhoramento do espaço físico externo para a prática do esporte e lazer em 

geral” (CARMO; DOMINGUES, 2006, p.100). 

A partir de 2003 diversos eventos culturais e esportivos começaram a ser 

realizados no espaço do horto. Na época a diretoria do Horto “acreditava que a 

revitalização efetiva ocorre com a integração entre espaços a ser preservado e a 

sociedade que o utiliza” (CARMO; DOMINGUES, 2006, p.101). 

De 2006 em diante o Horto se manteve com atividades culturais, mas foi 

decaindo novamente e apresentando aspecto de abandono e decadência. Em 2011, 

o zoológico que funcionava no local foi fechado, pois não oferecia as condições   

necessárias   para   o   bem-estar   dos   animais, entre outras irregularidades5. 

Daí em diante o lugar entrou em uma fase de abandono até que as obras de 

revitalização ocorressem no segundo semestre de 2014 sendo finalizadas no segundo 

semestre de 2015, iniciando uma nova fase para o Novo Horto Florestal do Fonseca6.                                                            
5 Disponível em: <https://bioventuraecoturismoanimal.wordpress.com/2011/07/14/zoologico-de- 
niteroi-fechado-pelo-ibama/>. Acesso em 27 de jun. 2017 
6 Disponível em: 
<http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3231:2015-07-29- 
15-14-23, Acesso de jun. 2017 

https://bioventuraecoturismoanimal.wordpress.com/2011/07/14/zoologico-de-niteroi-fechado-pelo-ibama/
https://bioventuraecoturismoanimal.wordpress.com/2011/07/14/zoologico-de-niteroi-fechado-pelo-ibama/
http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3231:2015-07-29-15-14-23
http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3231:2015-07-29-15-14-23
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E assim, apesar de ser o único espaço realmente amplo e de lazer gratuito do 

qual a população da Zona Norte de Niterói pode contar, o parque sofreu com diversas 

épocas de abandono e auge durante sua longa trajetória, exercendo diferentes 

funções. Sendo hoje um grande parque público que sedia diversos órgãos e serve, 

após sua última revitalização, como um espaço pleno de lazer e bem-estar para 

população de seu entorno, assim como para a população de toda Zona Norte e os 

visitantes da cidade de Niterói, se configurando assim como um espaço de práticas 

da hospitalidade. 

3. PERCURSO METODOLÓGICO 
 

Independente da definição de um parque, tendo ele destaque na questão 

ambiental, ou que seja destinado a recreação ou que tenha ainda uma função social, 

os aspectos da hospitalidade empregados a ele serão sempre agregadores da prática 

do bem receber, viabilizando a entrega da melhor experiência possível a quem 

frequenta tal espaço. 

Assim, para alcançar a finalidade aqui apresentada, será analisada a estrutura 

física do Horto Florestal do Fonseca, utilizando como parâmetro a hospitalidade 

pública na concepção de Grinover (2007), tendo em foco a dimensão da Legibilidade. 

Para isso foi utilizado o método de observação, além de fotos da estrutura física atual 

do referido parque público. 

Para coletar dados primários, fiz visitas a campo, tirando fotos, conversando 

com os funcionários do local, gravando minhas impressões e fazendo anotações. 

Esse material gerou um diário de campo, o qual utilizei para análise. 

Inicialmente tive a intenção de fazer entrevistas com os gestores para fazer 

levantamentos mais precisos da gestão do parque assim como também levantar 

outros dados a fim de compreender as práticas de hospitalidade práticadas no horto 

e ter, por exemplo, a estatistica de visitantes que o parque recebe, entre outras 

informações que seriam relevantes para a elaboração do artigo. Mas dada a 

burocracia e dificuldade de estabelecer todo o contrato formal que tal procedimento 

requer, e por isso não obter êxito, optei pela metodologia apresentada aqui. 

Ao todo foram 5 (cinco) visitas ao campo ao longo de 2 (dois) meses (em junho 

e julho). Numa dessas visitas fui acompanhada de minha orientadora. 
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Após esse procedimento, os dados foram analisados em conjunto com a teoria 

pesquisada na primeira parte do trabalho. Tal análise será mostrada nas próximas 

seções. 

 

 

4. HOSPITALIDADE NO HORTO FLORESTAL DO FONSECA E SUA 
LEGIBILIDADE 

 

Para realizar a análise proposta aqui, foi necessário fazer visitações a área de 

lazer do Horto Florestal do Fonseca, a fim de verificar se o parque realmente atende 

aos parâmetros da dimensão da Legibilidade apontada por Grinover (2007). Segundo 

o autor, as categorias de análise de uma cidade hospitaleira podem ser definidas em 

três partes: a acessibilidade, identidade e a legibilidade, esta última sendo o parâmetro 

utilizado aqui. 

Para Grinover (2007), 

 

Por legibilidade, entende-se a qualidade visual de uma cidade, de um 
território, examinada por meio de estudos da imagem mental que dela fazem 
(...) [e] com [a] legibilidade pretende-se indicar a facilidade com que as partes 
de uma cidade podem ser reconhecidas e organizadas num modelo coerente” 
(GRINOVER, 2007, p.135). 

 
Por acessibilidade entende-se “diversos conceitos ligados a possibilidade de 
acesso dos indivíduos, ou de grupos sociais, a certas atividades ou a certos 
services que estão presentesna cidade, devendo proporcionar a igualdade de 
oportunidades aos usuários urbanos…” (GRINOVER, 2007, p.144). 

 
Por identidade entende-se “a ligação com a história do desenvolvimento do 
território(…) e suas narrativas, sua memória e a arte local, seus mitos, 
tradições, arte culinária, os patrimonies  entre outras formas de expressão” 
(GRINOVER, 2007, p.151). 

 
O autor afirma também que “a cidade é a mensagem à procura de significado 

que se atualiza no uso” (GRINOVER, 2007, p. 147). Portanto, faz-se de grande valia 

avaliar a legibilidade da área de lazer do Horto, principal área utilizada pela população 

local e visitantes que frequentam o espaço. Espaço que se transforma em Lugar com 

o devido e apropriado uso, que é proporcionado em parte, pela hospitalidade que 

entrega a seus frequentadores. 

A partir das visitas à campo, percebemos que há uma coesão e identificação 

do Novo Horto com a cidade, como o trecho do diário de campo ilustra: 
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Para começar o processo de avaliação do espaço do Novo Horto, planejei a 
primeira visita ao parque público, realizando o contato por meio telefônico, 
pelo número que é disponibilizado no Google. Através deste contato, foi 
informado o horário de funcionamento, sendo o atendente bem agradável e 
assertivo quanto ao espaço do parque público, alegando que era um espaço 
rico em possibilidades e que merecia ser objeto de pesquisa. Após agradecer 
pelas informações dadas, a primeira visita foi programada. (Diário de campo) 
 

Percebemos na fala do funcionário que atendeu o telefone uma simpatia 

bastante hospitaleira e também uma necessidade de afirmar o valor intrínseco e 

afetivo que ele tem com o lugar, que segundo ele é rico e merece um olhar atento da 

academia. 

A ida inicial serviu para ter um panorama geral do espaço do Novo Horto 
Florestal. O parque oferece muitas atrações. Diversos órgãos utilizam o 
espaço do Horto, ou seja, ele atende às necessidades da população em 
vários âmbitos. (Diário de campo) 

 
Nesse momento, pudemos perceber que há um uso bastante efetivo do espaço 

por diversos públicos, estando divididos em funcionários das variadas repartições 

públicas que estão sediadas lá, como polícia e secretarias, dos funcionários da 

prefeitura ligados especificamente à gestão e conservação do Novo Horto e de 

empresas privadas parceiras que trabalham lá, como o Centro Integrado de Estudos 

em Turismo e Hotelaria (CIETH) e a floricultura que comercializa e expõe no espaço 

dedicado ao orquidário e bromeliário. A partir da observação e de conversas com um 

trabalhador muito antigo do horto também podemos perceber que a população utiliza 

o espaço como local de lazer ao longo dos anos, e que aquele constitui-se em 

importante ponto de referência para aquela parte da cidade, que, aliás, não possui 

outras alternativas de lazer público. Segundo as próprias observações da 

pesquisadora como moradora e desse funcionário que também é vizinho do Horto há 

décadas, o fluxo de visitantes variou ao longo desse tempo. Ele aponta como principal 

motivo as condições de segurança e de conservação do espaço. 

Ao entrar no Horto, o visitante verá guardas municipais que são solícitos e 
mostram-se prontos para fornecer informações. Ao falar do meu objetivo, a 
orientação dada foi para me encaminhar ao Palácio Euclides da Cunha, para 
ter noções concretas acerca de onde poderia conseguir mais dados para a 
pesquisa. Chegando no recinto, conversei com uma funcionária que me 
orientou a falar com o responsável da administração do Novo Horto. (Diário 
de campo) 

 
Em minha segunda visita, tentei conversar com os gestores do Novo Horto, 
pois a primeira ideia era realizar uma entrevista formal para obter suas 
impressões sobre da área pública de lazer. Porém, deveria agendar uma data 
para a entrevista, o que dependia da agenda do diretor, que infelizmente se 
encontrava lotada. Este fato impossibilitou a realização desta conversa. A 
segunda ideia consistia em realizar entrevistas audiogravadas. Entretanto, fui 
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informada que seria necessária uma autorização de outro gestor para realizar 
a entrevista. Dessa forma, forneci meu e-mail e peguei o contato do diretor 
para obter uma resposta quanto à questão da entrevista. Como não obtive 
nenhuma resposta, decidi usar o diário de campo, as observações e as fotos 
da infraestrutura da área de lazer do Novo Horto como método definitivo da 
pesquisa. (Diário de campo) 

 
Pelo que pudemos perceber a partir de conversas com outros gestores e 

empreendedores e das observações é que a última revitalização foi bastante 

importante para que a população voltasse a utilizar o espaço, sentindo-se mais 

segura. Além disso, alguns equipamentos implementados na nova revitalização, como 

o Skate Park trouxeram um novo público cativo ao lugar. Dessa forma, parece que o 

Novo Horto tem conseguido ser coerente e hospitaleiro, seguindo as novas 

necessidades e interesses da população. 

 

4.1. ANÁLISE DO HORTO FLORESTAL DO FONSECA EM RELAÇÃO À ÁREA 
VERDE DOS ESPAÇOS DE LAZER 
 

O espaço de lazer do Horto Florestal do Fonseca possui uma grande área 

arborizada. Verifica-se ao entrar no Horto – e mesmo ao transitar nas vias públicas de 

acesso ao parque – que a conservação da área natural e verde do parque é realmente 

efetiva no sentido de que o espaço oferece uma área de lazer plenamente arborizada, 

atingindo assim o intuito paisagista e higienista (proporcionar ar puro, ambiente  

agradável,  entre  outros  aspectos)  que  um parque do porte do Novo Horto Florestal 

do Fonseca deve oferecer. Como comenta Lima e Amorim (2006, p.71): “as áreas 

verdes são uma das variáveis integrantes da estrutura urbana e a preservação dessas 

áreas está relacionada com seu uso e sua integração na dinâmica da cidade”. 
Na terceira visita, fui acompanhada da minha professora orientadora. 
Tentamos entrevistar os gestores, não obtendo sucesso. Então, consolidou-
se a ideia do diário de campo. Quando começamos a observar os espaços, 
decidimos nos basear no que era palpável. Segmentamos o que seria 
observado e analisado no artigo, utilizando para primeira analise a área verde 
do espaço de lazer. No mesmo dia, comecei a analisar a área de verde e a 
tirar fotos do ambiente. (Diário de campo) 

 
Mas apesar de todo um visível planejamento, a área verde poderia ser utilizada 

de uma forma melhor. 

Segundo funcionários, há árvores centenárias ou muito antigas que são de 
espécies relevantes em nossa flora e valeria a pena serem destacadas ou 
sinalizadas. Assim, quem desfruta do espaço teria informações e aprenderia 
sobre as grandes e frondosas árvores desse espaço do parque. Desta 
maneira, o parque desempenharia um papel de educação ambiental. (Diário 
de campo) 
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Há um problema nas árvores que margeiam a entrada do Horto. Em alguns 

pontos, nota-se sujeira pelo acúmulo de sedimentos das próprias árvores, além de lixo 

em alguns lugares conforme a Figura 1. A impressão dada é um aspecto de abandono 

a quem olha pela primeira vez e não conhece o interior do parque, que apresenta um 

estado diferente de conservação dessa área verde. 

 
Figura 1: Exemplo de espaço com lixo. 

 

 
 

Fonte: Acervo pessoal 
 

Há também um córrego, que delimita o fim da área de lazer do parque com 

outras áreas administrativas. Este se encontra em péssimo estado de conservação, 

estando praticamente seco e assoreado, como é possível ver na Figura 2. É um ponto 

negativo para esta área verde do parque, pois causa mau cheiro e não contribui com 

o embelezamento do espaço. 

Figura 2: Córrego em péssimo estado 
 

 
 

Fonte: Acervo pessoal 
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4.2. ANÁLISE DO HORTO FLORESTAL DO FONSECA EM RELAÇÃO AO 

MOBILIÁRIO URBANO 
 

Quanto ao mobiliário urbano, nota-se a adoção de elementos que respeitam as 

dimensões desse aspecto. A área de lazer oferece em seu espaço para atividade 

física com uma academia, brinquedos para crianças, mesas, cadeiras, lixeiras, 

banheiros, iluminação adequada e bicicletário. 

Ao caminhar pela área de lazer, pude observar quantas coisas são oferecidas 
aos visitantes. Nesse sentido, no Novo Horto há muitas opções, todas elas 
estão sendo utilizadas no momento, o que indica que a população realmente 
utiliza o que é oferecido pelo parque (Diário de campo) 

Verificou-se que não há poluição visual e a disponibilidade dos elementos que 

compõem a área de lazer é satisfatória, pois não interrompe outros fluxos e utilizações. 

O mobiliário urbano do parque consegue interagir com o espaço sem interferir na sua 

leitura, agregando-se de forma plena a área de lazer (como é possível ver na Figura 

3). 

Figura 3: Mobiliário urbano do Horto do Fonseca 
 

 
 

Fonte: Ana Paula Soares7 
 

Sendo assim, o mobiliário utilizado na área de lazer do Horto Florestal do 

Fonseca é efetivo já que cumpre a função de [...] “facilitar intercâmbio de experiências 

individuais e coletivas” (MONTENEGRO, 2005, p.43), conforme ilustra o trecho do 

diário de campo a seguir: 

Dá para ver que o espaço foi realmente bem pensado. A área da academia, 
por exemplo, está mais próxima a área de patinação, do Skate Park. A área 
com mesas e cadeiras fica mais próxima aos lugares que vendem lanches.  
A utilização de um espaço não interfere em nada na utilização de outro. 
(Diário de campo) 
                                                            

7 Disponível em:   <http://axelgrael.blogspot.com.br/2017/06/parques-em-niteroi-todos-juntos- 
no.html>. Acesso em: 22 de jun. 2017. 

http://axelgrael.blogspot.com.br/2017/06/parques-em-niteroi-todos-juntos-no.html
http://axelgrael.blogspot.com.br/2017/06/parques-em-niteroi-todos-juntos-no.html
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Quanto ao uso de placas indicativas, o parque deixa um pouco a desejar, pois 

não há muita sinalização indicando o uso de cada lugar específico. As placas 

resumem-se a dois totens, um localizado próximo ao pórtico de entrada e outro no 

meio do parque. Como o parque possui muitos caminhos, utilizados inclusive para 

exercícios pela população, é difícil para uma pessoa que não conhece se localizar. 

Também como as distâncias a serem percorridas são grandes, uma dificuldade nessa 

localização pode levar a problemas de hospitalidade, já que o visitante pode dirigir-se 

a um atrativo, como o Lago Azul, por exemplo, e querer comprar uma água para 

desfrutar da paisagem e das mesas e bancos colocados ali, mas não poderia porque 

não há nada para venda nesse espaço, mesmo ou utilizar os sanitários, que nesse 

caso, estão do lado oposto do parque. Uma boa sinalização poderia minimizar esses 

problemas e tornar o Novo Horto mais amigável e confortável para novos visitantes. 

 

4.3. ANÁLISE DO HORTO FLORESTAL DO FONSECA EM RELAÇÃO AOS 
ESPAÇOS DE LAZER 
 

A área de lazer do Horto é um de seus maiores destaques para o público que 

frequenta o espaço. Apresenta uma variedade de atividades e infraestrutura para a 

população. A maior delas é o Skate Park Duda Neves (Figura 4), com 2.500 m (dois 

mil e quinhentos metros), sendo o terceiro maior do Brasil no momento. É uma das 

áreas mais utilizadas pelos frequentadores do parque, pois recebe skatistas todos os 

dias e se encontra em bom estado de conservação em toda a sua estrutura. 

O único problema que se nota é uma pequena quantidade de lixo nessa área e 

algumas partes do mobiliário com problemas, como uma lixeira quebrada, por 

exemplo. 

Há um “Parcão”, área para cães que é devidamente sinalizada e estruturada, 

além de área para piquenique. Há um coreto e várias barracas montadas que são 

utilizadas quando há algum evento no espaço. Também existem lojas de plantas, de 

doces, de mel e um restaurante popular. 
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Figura 4: Skate Park Duda Neves 

 

 
 

Fonte: Neltur8 
 

O mais importante é que a área tem uma boa circulação e permite que 

diferentes atividades de lazer sejam realizadas dado o tamanho e a infraestrutura do 

local, o que proporciona o convívio social e o lazer. Segundo Kliass (1993, p.31), [...]o 

parque é um fato urbano de relativa autonomia, interagindo com o seu entorno e 

apresentando em seu bojo condições de absorver a dinâmica da estrutura urbana e 

dos hábitos de sua população”. 
Um dos lugares onde mais notei a utilização pelos frequentadores foi o Skate 
Park. Nas últimas visitas, percebi que é o local onde sempre tem uma 
quantidade considerável de skatistas. Sempre tem alguém utilizando os 
outros espaços também, mas não tanto quanto o Skate Park. Talvez seja por 
isso que se nota um pouco de lixo no espaço e uma lixeira quebrada. (Diário 
de campo) 
 

O parque também apresenta um nível satisfatório de atratividades que 

influenciam e divulgam a cultura e tradições populares, como o Samba no Horto, festa 

junina, shows, Feira Cultural Africanidade, Feira Mix, entre outros. Na Figura 5, temos 

como exemplo o Arraiá do Arariboia, uma festa junina realizada no Novo Horto. 

No último dia de observação, conversei com um funcionário acerca das 
atividades que ocorriam no local. Ele foi muito simpático e disse que esse é 
um dos pontos fortes do espaço atualmente, pois sempre há atividades para 
atrair a população e movimentar a área de lazer, seja feiras ao final de 
semana ou atividades em datas especificas. Ele disse que ele mesmo traz a 
família quando acontece algum evento e todos se divertem muito. (Diário de 
campo) 

 
 
 
 
 
                                                            

8 Disponível em:  <http://www.nikityapp.com.br/esporte/pistas-de-skate/skatepark-duda-neves- no-
horto-do-fonseca.html>. Acesso em: 22 de jun. 2017.  

http://www.nikityapp.com.br/esporte/pistas-de-skate/skatepark-duda-neves-no-horto-do-fonseca.html
http://www.nikityapp.com.br/esporte/pistas-de-skate/skatepark-duda-neves-no-horto-do-fonseca.html
http://www.nikityapp.com.br/esporte/pistas-de-skate/skatepark-duda-neves-no-horto-do-fonseca.html
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Figura 5: Arraiá do Arariboia 
 

 
 

Fonte: Acervo pessoal 
 

O único problema é que não há uma divulgação tão efetiva, já que se a 

população local ou quem frequenta o parque público não procurar se inteirar das 

atividades que acontecem ali. Não há outras formas de saber o que o parque oferece 

usualmente. Como solução, poderiam ser elaborados e distribuídos folhetos com a 

programação do parque, por exemplo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Considerar a Hospitalidade Pública, focando em seus aspectos, no caso aqui 

pela perspectiva da Legibilidade, é fundamental para analisar e desenvolver projetos 

e soluções para atender adequadamente às necessidades dos frequentadores do 

espaço verificado, entregando assim uma hospitalidade pública mais qualificada. 

O Horto Florestal do Fonseca, após sua última revitalização em 2015, passou 

por um profundo processo de mudanças. Estas, transformaram o Horto em um espaço 

melhor para a população e mais adequado, oferecendo aquilo que ele se propõe: um 

espaço de lazer e qualidade de vida. 

Porém, mesmo com a revitalização, a legibilidade do espaço ainda deixa a 

desejar em alguns aspectos que poderiam melhorar a fim de entregar uma experiência 

melhor a quem frequenta o espaço. 



20  
As áreas verdes poderiam ter uma sinalização indicando o nome das plantas e 

árvores que ali se encontram. As do entorno do parque poderiam receber uma atenção 

maior para apresentarem um aspecto melhor para quem vê o parque de fora e atrair 

mais a população. 

Quanto à área de lazer, que é uma das melhores áreas oferecendo a maior 

oferta de atividades, não há muito o que mudar pois esta parte já é satisfatória. O que 

poderia se acrescentar seria a parte de sinalização com mais placas que indicassem 

plenamente o uso de cada área dentro do espaço total, como folhetos explicativos e 

um mapa central, com a planta baixa da área de lazer que facilitaria muito a percepção 

dos frequentadores sobre o espaço total e de onde cada área de localiza. 

Já com o mobiliário urbano chega-se à conclusão de que apesar da área 

oferecer tudo que um parque público deve oferecer ainda não se alcança a quantidade 

necessária de infraestrutura para uma experiência plena, sem que ocorra maiores 

problemas. Como sugestão, o parque poderia instalar mais mesas e cadeiras, mais 

banheiros e ampliar o bicicletário, por exemplo. 

Como outra proposta, o Novo Horto poderia adotar uma rádio no espaço do 

parque que, além de músicas para cada evento específico, divulgasse também a 

programação do parque. 

Também seria interessante disponibilizar wi-fi para os frequentadores e até 

mesmo desenvolver um aplicativo para um parque, o que integraria ainda mais os 

frequentadores com o espaço do Novo Horto. 

Sugiro que novas pesquisas sejam feitas a fim de se aprofundar e desenvolver 

a hospitalidade em parques públicos das cidades do Rio de Janeiro, assim como 

também explorar e se aprofundar em outros aspectos da hospitalidade pública, como 

a identidade e acessibilidade desses espaços. 

Portanto, ao adotar novas sugestões e manter o ritmo de atividades oferecidas 

em crescimento, o Novo Horto caminha para se consolidar como um dos grandes 

atrativos turísticos da cidade de Niterói. 
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