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HOSPITALIDADE NA PRAIA DE PIRATININGA: SOB A ÓTICA DOS 

MORADORES E VISITANTES 

      Luiz Henrique Messas Manso Alves1 

Resumo 

O presente artigo apresentou como tema central a hospitalidade em espaços 
públicos. O campo de estudo explorado foi a Praia de Piratininga, localizada na 
cidade de Niterói no estado do Rio de Janeiro. Em cima dos estudos de autores 
renomados dentro da hospitalidade, principalmente por Grinover (2007) acerca da 
hospitalidade pública e suas categorias (acessibilidade, legibilidade e identidade), 
buscou-se examinar os indicadores que permitem analisar se o espaço em questão 
é hospitaleiro para com seus moradores e visitantes. 

Palavras-chave: Hospitalidade. Hospitalidade Pública. Acessibilidade. Legibilidade. 
Identidade. Praia de Piratininga. 

 

 

 

HOSPITALITY AT THE BEACH OF PIRATININGA: UNDER THE VIEW OF THE 

RESIDENTS AND VISITORS 

Abstract 

The present article presented as central theme the hospitality in public spaces. The 
field of study was Piratininga Beach, located in the city of Niterói in the state of Rio 
de Janeiro. On top of the studies of renowned authors within hospitality, especially by 
Grinover (2007) on public hospitality and its categories (accessibility, readability and 
identity), we sought to examine the indicators that allow us to analyze whether the 
space in question is hospitable to its residents and visitors. 

Key words: Hospitality. Public Hospitality. Accessibility. Readbility. Identify. Beach of 
Piratininga. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo versa sobre hospitalidade pública e sua discussão é 

fundamentada por meio de três fatores que analisam o nível de hospitalidade em 

espaços públicos, especialmente os indicados nos estudos de Lúcio Grinover 

(2007). Os fatores são: acessibilidade, legibilidade e identidade e, por meio destas 

categorias, é possível refletir sobre a relação do espaço público com seus habitantes 

e visitantes. 

A problemática que define a abrangência desta pesquisa, de acordo com uma 

fundamentação teórica consistente e a partir de uma análise local, é: é possível 

afirmar que a Praia de Piratininga é um espaço público hospitaleiro para seus 

moradores e visitantes? 

De acordo com o Observatório do Turismo do Rio de Janeiro (2013), Niterói 

foi a segunda cidade que mais recebeu turistas durante a Copa das Confederações, 

perdendo apenas para a cidade do Rio de Janeiro. Outra pesquisa do Observatório 

do Turismo durante a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, indica que no 

período do evento a cidade de Niterói recebeu mais de 119 mil turistas. Foi 

constatado que 58,6% dos visitantes foram motivados a vir ao município para 

“Conhecer a cidade / Lazer” e que 11,1% foram atraídos pelas praias oceânicas.  

Tendo em vista a procura da cidade pelos turistas nos últimos anos e 

reconhecendo-se a Praia de Piratininga como um ponto turístico do município, faz-se 

necessário o estudo do local acerca da hospitalidade em espaços públicos, a fim de 

analisar a capacidade e qualidade receptiva da Praia de Piratininga para com seus 

moradores e visitantes.  

O objetivo geral deste artigo foi compreender a hospitalidade na Praia de 

Piratininga, pretendendo ao final deste estudo verificar se há hospitalidade pública 

no local e se satisfaz às expectativas dos moradores e visitantes. Os objetivos 

específicos utilizados a fim de auxiliar o desenvolvimento deste artigo, foram: 

realizar um levantamento das principais referências bibliográficas sobre 

hospitalidade; com ênfase em hospitalidade pública. Empregar os estudos de 

Grinover (2007) nas pesquisas feitas no campo de atuação e, por fim, analisar de 

maneira efetiva os dados coletados com o propósito de constatar o nível de 

satisfação referente à hospitalidade pública na Praia de Piratininga. 
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Este estudo objetiva ainda, secundariamente, subsidiar projetos futuros de 

planejamento turístico urbano e a formulação de políticas públicas voltadas para o 

turismo, que visem desenvolver estratégias para a melhoria da estrutura local e a 

resolução de possíveis falhas. 

A metodologia empregada na elaboração deste artigo se caracteriza por 

exploratória, uma vez que contém referências bibliográficas e pesquisa de campo. O 

autor Gil (2008, p. 27) afirma que: 

[...] as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 
esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de 
problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 
posteriores. 

Antes de expor as técnicas de coleta de dados, é importante destacar que 

este artigo trabalha com dois grupos sociais diferentes. O grupo do “visitante”, que 

seria o grupo do turista, ou seja, do desconhecido do local pesquisado. E o grupo 

dos moradores do espaço urbano em questão. 

As técnicas utilizadas foram diferentes para os dois grupos sociais. Utilizou-se 

formulário online, a fim de obter maior alcance, independente da temporada, para os 

visitantes/turistas. E entrevistas semiestruturadas foram usadas para os moradores, 

por ser mais fácil o contato. As duas técnicas, bastante parecidas, auxiliaram a 

análise dos dados coletados. Gil (2008) apontou entre as vantagens da utilização de 

formulários, a rapidez da preparação dos pesquisadores e a possibilidade da análise 

estatística dos dados coletados, uma vez que, as respostas obtidas são 

padronizadas. 

O presente artigo está dividido em três seções. Na primeira, faz-se um 

levantamento bibliográfico de autores renomados, como Grinover (2007), principal 

referência para este artigo, devido ao tema e seu enfoque na hospitalidade 

relacionada com a cidade e o turismo, além de Camargo (2004), Castelli (2005), 

Cruz (2002) e Selwyn (2004) acerca das definições, conceitos e fundamentos da 

hospitalidade. A segunda seção trata da Praia de Piratininga, seu histórico e 

reconfigurações urbanas, já apontando a coleta de dados por meio da pesquisa de 

campo. A terceira seção analisa os dados coletados, relacionando-os com as 

referências que fundamentaram este artigo. E, por fim, as considerações finais 

apontando se os objetivos propostos neste artigo foram alcançados. 
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1 HOSPITALIDADE: DEFINIÇÕES, CONCEITOS E O TURISMO 

 

A hospitalidade, de forma mais objetiva e direta possível, refere-se ao ato de 

hospedar, receber o outro, acolher alguém que pertença a um ambiente diferente do 

ambiente do anfitrião. Mas definir hospitalidade não é tão simples assim, já que 

diversas são suas definições, conceitos, fundamentos e ciências relacionadas. 

Camargo (2004, p. 16) afirma que a percepção dos estudiosos da hospitalidade 

perpassa no ensaio do sociólogo e antropólogo francês Marcel Mauss (1925), sobre 

a dádiva e o dom. 

O autor explica que a hospitalidade começa como uma dádiva e compreende 

três momentos que se repetem num processo sem fim: dar, receber e retribuir. O 

autor afirma que, assim como a dádiva, a hospitalidade também é um fato social 

total. Camargo (2004, p.40) divide o estudo acerca da hospitalidade em duas 

escolas: a francesa e a americana.  

O autor indicou as oposições das escolas, de um lado a corrente francesa que 

se interessa apenas pela hospitalidade doméstica e pública, inspirada em Marcel 

Mauss (1925) e que se baseia na dádiva (dar-receber-retribuir), ignorando a 

hospitalidade comercial. E, do outro lado, a corrente americana, cujo enfoque é 

prioritariamente a hospitalidade comercial, baseada no contrato e na troca. 

Corroborando com este pensamento, Selwyn (2004, p. 37), afirma que “[...] a 

hospitalidade deriva do ato de dar e receber”. Para os autores estudados, o que se 

deve observar é o que é trocado e onde são realizadas essas trocas. A fim de 

compreender de forma efetiva a hospitalidade, é necessário levar em consideração 

essas duas questões, que serão abordadas na próxima subseção. 

 

1.1 EIXOS DA HOSPITALIDADE: TEMPO E ESPAÇO 

 

O autor Camargo (2004) aprofunda os estudos acerca da hospitalidade e cria 

um modelo de análise das experiências de hospitalidade baseado em dois eixos: 

tempo e espaço. Categorizando as práticas sociais que se inserem no processo de 

hospitalidade e o espaço social, onde se desenrola o ato: 

Hospitalidade pode ser definida como o ato humano, exercido em contexto 
doméstico, público e profissional, de recepcionar, hospedar, alimentar, e 
entreter pessoas temporariamente deslocadas de seu hábitat natural. 
(CAMARGO, 2004, p. 52). 
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Segundo o autor, o cruzamento dos dois eixos cria dezesseis domínios para o 

estudo da hospitalidade, contendo quatro tempos sociais: receber/acolher pessoas, 

hospedá-las, alimentá-las e entretê-las, e quatro espaços sociais: o doméstico, o 

público, o comercial e o virtual. 

Em relação aos tempos sociais, é possível sintetizá-los, segundo Camargo 

(2004), da seguinte forma: receber como o ato de acolher pessoas, hospedar como 

o ato de ofertar abrigo, afeto e segurança, alimentar como o ato de ofertar alimento, 

ainda que seja simbólico, como um copo d’água ou um pão e entreter, como 

proporcionar momentos agradáveis e marcantes do momento vivido, como por 

exemplo, festas familiares, equipamentos urbanos de lazer e jogos virtuais. 

Os espaços sociais onde ocorre a hospitalidade diferenciam-se em: 

doméstico, sendo nas casas do anfitrião, o público, que acontece em decorrência do 

direito de ir-e-vir, refere-se aos espaços públicos da cidade, o comercial, que se 

desenvolve dentro de estruturas comerciais criadas em função do turismo (como na 

hotelaria e restauração) e o virtual, que diferente das outras que aparecem de 

maneira presencial, se faz presente por meio dos meios de comunicação remotos. 

Tendo em vista o foco principal deste artigo, foi debatida e analisada de 

maneira efetiva somente a hospitalidade pública, uma vez que o local de análise se 

trata de um espaço público. Foi escolhido o autor Grinover (2007) como principal 

referencial teórico, visto que o autor evidenciou, em seu estudo, a hospitalidade 

relacionada com a cidade e o turismo. 

Segundo Grinover (2007, p. 27), “[...] a hospitalidade é considerada uma 

virtude e uma qualidade social”. O autor afirma que a hospitalidade é uma qualidade 

social antes de ser uma qualidade individual, explicando que é um fenômeno que 

implica uma organização, um ordenamento de lugares coletivos e, portanto, a 

observação das regras de uso desses lugares. 

Para Grinover (2007, p. 125), é necessário que as regras sejam analisadas à 

luz dos princípios da hospitalidade. O autor afirma que: 

Essas regras devem ser, portanto, observadas e preservadas por meio dos 
princípios de hospitalidade, como, por exemplo, assegurar a todos os 
cidadãos o acesso a equipamentos e serviços, transportes públicos, 
trabalho, etc.  

Os espaços públicos, por sua vez, são os ambientes onde ocorrem as 

relações humanas e se faz necessária a análise baseada no acolhimento e no bem-
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estar social. Segundo Grinover (2007, p. 125) “[...] a hospitalidade supõe a acolhida” 

e ocorre também na relação do espaço com aqueles que o usufruem: moradores ou 

visitantes. Assim é definida a imagem de determinado lugar, sendo positiva ou 

negativa – o que é um fator determinante na escolha de um local pelo turista. 

 

1.2 HOSPITALIDADE E TURISMO 

 

O autor Castelli (2005), propõe em sua obra, que a cultura da hospitalidade 

deve orientar, cada vez mais, o comportamento das empresas prestadoras de 

serviços, especialmente nos meios de hospedagem. O autor destaca a importância 

da hospitalidade para com o turismo afirmando que:  

O ambiente amistoso, acolhedor, hospitaleiro de um pólo turístico tem-se 
constituído, à semelhança de Atenas e Corinto na Grécia Antiga, num 
atrativo e fator decisivo para muitos viajantes. A hospitalidade é 
considerada, pois, um importante insumo do produto turístico de uma nação 
ou região. Daí a importância de tornar empolgantes todas as ações que 
envolvem o processo da hospitalidade. (CASTELLI, 2005, p. 141). 

Com a mesma linha de pensamento, Camargo (2004) enfatiza a importância 

da hospitalidade para com a economia moderna, uma vez que o turismo movimenta 

a economia, com turistas consumindo produtos e serviços do local visitado. 

Pessoas que viajam necessitam de acolhimento, envolvimento, e a 
hospitalidade torna-se um tema caro à economia moderna, na proporção 
direta do que as pessoas consomem e gastam nessas migrações lúdicas. 
Não é por acaso, assim, que nos EUA, por exemplo, o termo hospitalidade 
hoje remeta exclusivamente a instituições, empresas e pessoas envolvidas 
na emissão e recepção dessas migrações. (CAMARGO, 2004, p. 40). 

É possível observar que, segundo os autores, a hospitalidade funciona como 

diretriz para o bom atendimento e satisfação dos que consomem os produtos 

turísticos. Ou seja, a hospitalidade relacionada com o turismo, tem por objetivo a 

qualidade da prestação de serviços, servindo para superar a expectativa do turista 

em relação ao produto.  

Grinover (2007) também relaciona seu estudo com o turismo, afirmando a 

importância da adaptação da antiga hospitalidade, no acolher o outro pelo simples 

prazer de acolher, à sociedade moderna e à indústria da hospitalidade que possuem 

um viés econômico, focando nas atividades estabelecidas mediante troca monetária. 

Hoje, substância principal do turismo e seu único fator humano, é o 
acolhimento remanescência da antiga hospitalidade adaptada à sociedade 
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moderna, que inspira e condiciona a concepção dos equipamentos, dos 
serviços, da animação e da atmosfera de qualquer atividade turística 
(GRINOVER, 2007, p. 60). 

É possível notar que o emprego do estudo da hospitalidade é essencial para o 

turismo e suas atividades. Uma vez que a hospitalidade regula a acolhida do turista, 

visando garantir a satisfação e suprir as expectativas deste para com o local 

visitado. Corroborando essa linha de pensamento, Cruz (2002, p. 46) afirma que “a 

qualidade dos espaços ou dos ambientes de modo geral é de fundamental 

importância para a hospitalidade turística de um lugar”. 

Ou seja, será a avaliação do turista sobre o local durante a visita, baseada 

nas percepções do ambiente, da atmosfera e da hospitalidade, que qualificará o 

ambiente como atrativo, ocupando um espaço no mercado de destinações turísticas. 

 

1.3  HOSPITALIDADE PÚBLICA 

 

Foco principal desta pesquisa, a hospitalidade pública, se refere ao estudo da 

hospitalidade presente nas cidades e nos espaços públicos. Segundo Grinover 

(2007), que enfatizou em seu estudo a hospitalidade nas cidades, relacionada com o 

turismo, os espaços públicos possibilitam várias experiências humanas. 

Os espaços públicos são os lugares privilegiados para vida coletiva, 
para a sociabilidade, a civilidade, a ordem pública, a cidadania e a 
hospitalidade urbana. São os espaços públicos que dão a qualquer 
conglomerado urbano a possibilidade de várias experiências 
espaciais, em termos de vivência humanas e de fazer estética. Onde 
se possibilitam e se exercitam a escolha, a liberdade e a 
hospitalidade. (GRINOVER, 2007, p. 160). 

Diferente das outras hospitalidades (doméstica, comercial e virtual), em que 

os papéis de anfitrião e hóspede são reconhecidos facilmente, na hospitalidade 

pública os agentes se manifestam de maneira mais complexa. 

É a hospitalidade que acontece em decorrência do direito de ir-e-vir 
e, em consequência, de ser atendido em suas expectativas de 
interação humana, podendo ser entendida tanto no cotidiano da vida 
urbana que privilegia os residentes, como na dimensão turística e na 
dimensão política mais ampla – a problemática dos migrantes de 
países mais pobres em direção aos mais ricos. (CAMARGO, 2004, 
p.54). 
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De acordo com esta citação, o papel de hóspede pode ser representado tanto 

pelos moradores do espaço em questão, os residentes, quanto para os visitantes e 

turistas. Confirmando esse pensamento, Grinover (2007), afirma que uma cidade 

estudada e planejada para ser hospitaleira com seus cidadãos, naturalmente será 

para com seus visitantes. 

Na mesma linha de raciocínio, o ex-presidente da EMBRATUR (2001), afirma 

que “[...] nenhuma cidade pode ser turística se não for prazerosa para seus 

habitantes” (CARVALHO apud CAMARGO, 2004, p. 76). Ou seja, se faz necessário 

nos espaços públicos, aos olhos da hospitalidade, infraestrutura e serviços voltados 

para melhor atender os moradores e visitantes.  

Cruz (2002, p. 46) cita algumas das infraestruturas essenciais à hospitalidade 

dos espaços urbanos, como abastecimento de água, rede de coleta e tratamento de 

esgoto, rede de energia elétrica, telefonia, serviços de limpeza e proteção e 

recuperação dos patrimônios ambiental e cultural.  

Grinover (2007) vai além das infraestruturas essenciais, aprofundando em seu 

estudo determinados parâmetros arquitetônicos e urbanísticos da cidade que 

asseguram a assistência de maneira efetiva àqueles que moram e que visitam o 

espaço público em questão.  

Uma vez reconhecidos os atores que protagonizam o papel de hóspedes na 

hospitalidade pública, pode-se concluir que é o poder público local que faz o papel 

de anfitrião, visto que a gestão dos espaços públicos e a responsabilidade de 

políticas públicas voltadas para os moradores e turistas na cidade são do poder 

público municipal. 

É importante salientar que se faz necessária a preocupação do poder público 

local para com os moradores na hora de planejar políticas públicas voltadas para o 

turismo, como por exemplo, projetos de reurbanização. Os gestores públicos devem 

administrar com o papel de intermediador dos dois grupos sociais. Cruz (2002, p. 44-

45) afirma que “[...] interesses comunitários não devem ser negligenciados em 

função do atendimento aos interesses dos visitantes”. 

A fim de discorrer sobre o fato de uma cidade ser, ou não, hospitaleira, 

Grinover (2007) afirma a necessidade da coexistência de três dimensões 

fundamentais a serem observadas: a acessibilidade, a legibilidade e a identidade. As 

dimensões indicadas proporcionam a compreensão da cidade, seja para o habitante, 

seja para o visitante. Para o autor: 
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A análise dessas categorias nos coloca à frente dos resultados concretos da 
ocupação e das ações sobre a cidade, dos moradores e dos hóspedes 
(turistas, homens de negócios, migrantes, etc.), no sentido mais amplo e 
real da relação entre anfitrião e hóspede (GRINOVER, 2007, p. 125). 

Justificando as dimensões, que serão aprofundadas adiante neste artigo, o 

autor diz que, de modo quase intuitivo, o turista quando chega a uma cidade e 

percorre os espaços urbanos, é submetido a inúmeras percepções, situações e 

processos importantes de informações.  

Segundo Grinover (2007, p. 125), “[...] estes (processos de informações) lhe 

são impostos por elementos tangíveis e intangíveis, que envolvem e o induzem a 

comportamentos hospitaleiros, ou não, caracterizados num espaço, perante o status 

de ‘estrangeiro’”. 

As três dimensões apontadas pelo autor são independentes e podem 

aparecer com intensidades diferentes no espaço em questão. Por isso, a 

importância da observação destes elementos para que haja equilíbrio entre as 

categorias. Segundo ele: 

Uma dimensão poderá ter sua presença mais marcante do que outra, o que 
poderia sugerir uma necessidade de adequação, ou seja, um certo equilíbrio 
entre as categorias de análise da cidade, à luz dos princípios e das regras 
da hospitalidade (GRINOVER, 2007, p. 123). 

O estudo de Grinover (2007) indica que a cidade também acolhe, oferecendo, 

espontaneamente ou não, informações (elementos gráficos visuais, falados e 

televisados), o ordenamento geral das paisagens e pela organização dos lugares 

públicos. O autor afirma que: 

Estudar a cidade é ir além de constatações óbvias sobre o real que se 
manifesta no urbanismo; é considerar outras importantes variáveis que dão 
referências e valores ao espaço urbano, seu caráter hospitaleiro ou não, a 
partir de sua referência visual, de sua história (GRINOVER, 2007, p. 128). 

São essas importantes variáveis situadas nas três dimensões citadas pelo 

autor, que define se a cidade assiste ou não seus moradores e visitantes. Ou seja, o 

espaço público efetivamente estruturado e organizado permite a classificação como 

lugar hospitaleiro. 

 

1.4 ACESSIBILIDADE 
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Segundo Grinover (2007), a categoria acessibilidade discute o acesso à 

cidade para todos os indivíduos, ou seja, trata sobre as possibilidades de acesso 

das pessoas, ou de grupos sociais, a determinadas atividades ou serviços presentes 

na cidade, devendo ser de forma igualitária para todos os usuários urbanos.  

 O autor considera a disponibilidade de instalações dos meios físicos, de 

informações, de cultura e de acessibilidade socioeconômica, como indicadores que 

permitem a orientação e o acesso dos usuários. E são esses indicadores que 

apontam para uma política urbana correta. O presente artigo analisa na Praia de 

Piratininga a disponibilidade do espaço público e serviços públicos para com seus 

moradores e visitantes, levando em consideração o percurso para sua chegada e a 

permanência. Segundo o autor: 

O fato de considerar o espaço público (leia-se, também, serviços públicos) 
numa visão global de espaço citadino supõe que se possam levantar os 
obstáculos ligados à grande diversidade do “estado” e do “uso” daquele 
espaço; para chegar a tal espaço e dele usufruir, é necessário ter acesso a 
esse mesmo espaço. (GRINOVER, 2007, p. 142). 

Esta categoria é fundamental para se obter a cidadania de maneira plena, 

segundo o autor a acessibilidade “[...] engloba a possibilidade de o homem viver na 

cidade de acordo com as exigências da vida moderna” (GRINOVER, 2007, p. 136). 

Pode-se concluir que a preocupação com a acessibilidade nas cidades ou espaços 

urbanos é indispensável aos olhos do turismo, uma vez que, a facilidade no acesso 

a determinado lugar se faz necessário para a escolha do destino pretendido. 

Grinover (2007) divide o estudo desta categoria em dois tipos: acessibilidade 

tangível e acessibilidade intangível ou virtual, que serão aprofundadas a seguir.  

O acesso tangível se refere ao estado do sistema de infraestrutura viária, do 

sistema de transportes; à localização e os meios de suporte para chegar aos 

espaços das atividades urbanas e o acesso aos serviços urbanos. Ou seja, nesta 

categoria são abordados levantamentos sobre a qualidade e disponibilidade do 

acesso aos locais, as informações e sinalizações sobre os espaços e a existência e 

a funcionalidade dos serviços para todos os usuários, sem distinção.  

Neste tipo de acessibilidade, é levada em consideração a distância geográfica 

e a distância-tempo, possibilitando analisar a efetividade das vias e estradas e dos 

diferentes meios de transportes disponíveis.  
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A fim de analisar efetivamente a acessibilidade física nos espaços públicos, o 

autor levanta algumas perguntas a serem respondidas e é com base nessas 

indagações feitas, que deve ser verificado se um local oferece suporte que 

possibilite o acesso aos moradores e visitantes. 

Acessibilidade para quem? (qual categoria de usuário?); vindo de onde? (de 
sua residência, do trabalho); indo para onde? (para aqueles serviços ou 
para um lugar de trabalho); em que momento? (na hora de necessidade, 
nas horas de pico); com que tipo de transporte? (automóvel, transporte 
coletivo, a pé); com quais informações sobre a foram e a estrutura da 
cidade? (informações completas ou parciais sobre a rede de transporte 
público, sobre a localização dos serviços ou das atividades procuradas) 
(GRINOVER, 2007, p. 136). 

O estudo desta categoria está pautado nas condições de chegada, 

permanência e saída do usuário (residentes ou visitantes) a determinado espaço 

urbano. Vale ressaltar que as condições de mobilidade e os meios de transporte 

utilizados por cada usuário são diferentes e se faz necessário o acesso a todos. O 

autor enfatiza que “o acesso à cidade é um direito de todos” (GRINOVER, 2007, p. 

37). 

A acessibilidade intangível ou virtual se refere ao direito do cidadão à cultura, 

educação, lazer, informação, saúde e segurança. Nessa categoria são observadas, 

por exemplo, as condições de se frequentar uma instituição de ensino, um sistema 

de lazer e um atendimento de saúde.  

Se no acesso físico são levados em consideração os indicadores 

relacionados com o espaço e tempo, no acesso intangível trata-se diretamente de 

ter acesso a cidadania. Segundo Camargo (2004, p. 57), “[...] a hospitalidade virtual 

da cidade é outro campo de preocupação, assim como a educação dos indivíduos 

para a hospitalidade”. Neste tipo de acessibilidade são atendidos diversos direitos da 

população, e, até um desejo à cidadania.  

 

1.5  LEGIBILIDADE 

 

Esta categoria se refere à qualidade visual de uma cidade ou espaço urbano 

observado por meio de estudo da imagem mental dos usuários. O espaço urbano 

comunica-se com seus habitantes e visitantes por meio de elementos constitutivos, 

códigos verbais e não verbais, e se faz necessário que os códigos e a leitura sejam 

compatíveis a fim de ser interpretados com clareza.  
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Ou seja, nesta categoria é analisada a facilidade com a qual os espaços 

urbanos podem ser visualmente lidos, aprendidos, reconhecidos e organizados de 

acordo com um esquema coerente. Sintetizando, a legibilidade trata-se sobre a 

facilidade que o habitante ou o visitante tem em ler e entender o espaço em questão. 

Em outras palavras, a cidade torna-se mais hospitaleira na medida em que 
o usuário a “lê” com mais facilidade e seus elementos constitutivos são 
percebidos e interpretados sem grandes esforços. (GRINOVER, 2002, p. 
35). 

Corroborando essa afirmativa acima e justificando a importância do estudo da 

legibilidade da cidade ou do espaço urbano para com a hospitalidade pública, 

Camargo 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 do que uma cidade que se furta impiedosamente ao olhar e ao 
passeio do visitante. (CAMARGO, 2004, p. 57). 

A legibilidade se faz pela leitura e interpretação visual e sensorial dos 

espaços urbanos, construído através da imagem mental consolidada dos usuários. 

Os símbolos, elementos e códigos de cada espaço contribuem para que os 

indivíduos se localizem e a formem uma determinada imagem consolidada, o que 

torna os espaços diferentes, únicos e de fácil reconhecimento. 

Alguns questionamentos nos ajudam a analisar a legibilidade dos espaços 

urbanos, como por exemplo: Como sei que estou em determinado lugar? Encontro o 

que procuro de maneira rápida? Identifico com clareza onde percorro? O que me faz 

reconhecer determinado lugar? Consigo me localizar tranquilamente? Quais 

símbolos ou elementos marcantes? Por meio das respostas destes levantamentos, é 

possível verificar a qualidade da leitura e interpretação de determinado espaço 

urbano. 

 

1.6 IDENTIDADE 

 

Esta categoria trata sobre as características e elementos culturais particulares 

de cada cidade ou espaço urbano, como a história, paisagem, arquitetura, idioma, 

culinária, costumes, políticas, ou seja, detalhes, que formados ao longo do tempo 

diferenciam um lugar de outro.  
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Segundo Grinover (2007), a identidade é móvel, ou seja, está sempre se 

modificando ao passar do tempo e se faz necessário o diálogo entre as identidades 

antigas e novas, pois é por meio da identidade que se forma a história de um lugar, 

pois essas características próprias de um determinado espaço “[...] constituem 

referências para a memória e as culturas locais” (GRINOVER, 2007, p. 42). 

É possível afirmar que uma cidade repleta de características consolidadas 

tende a ser identificada e compreendida com mais clareza pelos seus usuários. Ou 

seja, pode-se relacionar que, proporcionalmente, uma cidade com uma identidade 

fortemente presente contará, também, com uma alta legibilidade. 

Por fim, foi constatado pelo o autor que a coexistência dessas três dimensões 

fundamentais na cidade ou nos espaços urbanos garante a qualidade de hospitaleira 

para os habitantes e visitantes. Por meio do acesso à cidade por parte de qualquer 

indivíduo, sendo disponibilizados atividades e serviços com igualdade de 

oportunidade aos usuários e uma cidade legível, de fácil reconhecimento e 

organização coerente, proporcionando facilidade de localização e evitando perda de 

tempo dos que a usufruem. 

 

2 PRAIA DE PIRATININGA 

 

Esta seção vai tratar da região da Praia de Piratininga, não apenas para 

identificar aspectos desta localidade, mas também para que se possa entender a 

quantidade de intervenções urbanísticas pelas quais esta região passou ao longo 

dos anos. Isso será fundamental para que se possa discutir, por exemplo, sobre a 

hospitalidade pública, mais adiante. 

 

2.1 LOCALIZAÇÃO 

 

A Praia de Piratininga está localizada na região metropolitana do estado do 

Rio de Janeiro, no município de Niterói. A cidade ocupa uma área de 133,919 

quilômetros quadrados, equivalente a 0,30% da área total do Estado do Rio de 

Janeiro. Segundo IBGE (2010), no último censo realizado a população do município 

era de 487.562 habitantes, o que posiciona Niterói como a quinta cidade com maior 

população do estado do Rio de Janeiro. 
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Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, o município de 

Niterói ostenta o 7º maior Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do 

país e o melhor do Estado. Em cima deste índice, que inclui três componentes 

(longevidade, educação e renda) é possível compreender e analisar a situação de 

Niterói em relação aos outros municípios. 

A cidade de Niterói contém 52 bairros agrupados em cinco regiões: Região 

Praias da Baía, Região Norte, Região Pendotiba, Região Leste e Região Oceânica 

(CULTURA NITERÓI, 2013). A Praia de Piratininga está inserida na Região 

Oceânica do município, situada no bairro de Piratininga. Segundo UDH 2010 

(Unidade de Desenvolvimento Humano), a população do bairro de Piratininga 

contabilizava 16.098 habitantes, sendo, 1.945 habitantes moradores da Praia de 

Piratininga. 

O município conta com 16 praias, que são divididas em dois grupos: as Praias 

da Baía, que são voltadas para a Baía de Guanabara e as Praias Oceânicas, 

banhadas pelo Oceano Atlântico. A Praia de Piratininga faz parte das Praias 

Oceânicas, onde se localizam as cinco praias da cidade com selo de balneabilidade 

própria, ou seja, próprias para banho: Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e 

Itacoatiara (INEA, 2017). 

O perfil UDH 2010 da Praia de Piratininga apontou alguns dados que nos 

ajudam a compreender melhor o local estudado: a renda per capita média é de R$ 

3.317,68, enquanto no município de Niterói é de R$ 2.000,29, o IDHM é de 0,942, 

próximo ao maior índice encontrado do Estado, de 0,962 da Praia de Icaraí, e 

71,57% da população se encontram na faixa etária de 15 a 64 anos. 

A Praia de Piratininga possui o título de maior praia da região oceânica da 

cidade. Contendo 2.700 metros de extensão e um grande calçadão, a praia é 

dividida em duas partes: o “praião”, no trecho maior com pequenas ondas, e 

“prainha”, no trecho menor, contando com um mar mais calmo e raso. Devido estas 

características o “praião” atrai surfistas e aventureiros, enquanto a “prainha” se torna 

um ambiente propício para crianças e idosos (NELTUR, 2017). 

 

2.2 INTERVENÇÕES URBANAS APÓS 1904 

 

As intervenções urbanísticas na região oceânica de Niterói iniciaram-se 

tardiamente, comparadas com outras regiões da cidade, como por exemplo, a região 
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da baía. O primeiro prefeito de Niterói, Paulo Pereira Alves, que governou de janeiro 

a novembro de 1904, foi o precursor e idealizador de uma série de renovações 

urbanas na cidade (SOARES, 1992). 

Foi idealizador de uma imponente Avenida na Praia de Icaraí indo até a São 

Francisco, para que futuramente alcançasse as Praias Oceânicas pelo 

prolongamento da Estrada da Cachoeira. Em 1907, contratou com a Prefeitura de 

Niterói a implantação da Estação Balneária de Icaraí, um projeto destinado a 

implantar hotéis, cassinos, praças de esportes e outros centros de diversão e lazer 

na orla de Icaraí e São Francisco. 

Os anos de 1906 até 1910, na gestão do Prefeito João Pereira Ferraz, foram 

marcados por diversas reformas urbanísticas na cidade, como: concretização de 

uma audaciosa estrutura na Praia das Flechas, pavimentação e retificação da 

Alameda São Boa Ventura, Avenida da Praia de Icaraí, edificação do Palácio 

Araribóia (primeira sede da prefeitura) e urbanização do Campo de São Bento. 

A década de 1940 marcou o início do processo de verticalização do centro da 

cidade, após a abertura da Avenida Amaral Peixoto, em 1942. A utilização do ônibus 

como transporte coletivo favoreceu a expansão da cidade e ocupação de novas 

áreas, tanto na zona norte quanto na região litorânea das praias da Baía. A década 

de 1950 foi marcada pela ocupação residencial por famílias de classe média e 

média-alta em Icaraí e São Francisco. (SECITEC/PMN, 1999, p. 25) 

Na década de 1940, as áreas da região oceânica foram loteadas, mas ficaram 

desocupadas até a década de 1970, conforme podemos observar na comparação 

das figuras 1 e 2 adiante. O maior loteamento da época foi aprovado em 1945, 

conhecido como “Cidade Balneária de Itaipu”, de propriedade da Cia. De 

Desenvolvimento Territorial, que foi substituído pelo loteamento aprovado em 1976, 

o “Plano Estrutural de Itaipu” da Veplan Residência.  

O projeto previu o aterro das margens da lagoa de Itaipu, sendo marco do 
processo de transformação ambiental da área, e a abertura de um canal 
permanente de ligação entre o mar e a laguna de Itaipu, para permitir o 
acesso de embarcações aos terrenos situados no interior da lagoa, o que 
modificaria o ecossistema (FARIAS; VIANA; MACHADO, 2011, p. 72). 
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  Figura 1 – 1960     Figura 2 – 2017  

   

 Fonte: Almiro Baraúna – LABHOI/UFF
2
.   Fonte: Fred Montenegro

3
. 

Até a década de 1970, os projetos e reformas urbanísticas se concentravam 

em determinados bairros da região da baía, como por exemplo, o túnel Roberto 

Silveira, ligando Icaraí a São Francisco. Mas já em 1904, Paulo Pereira Alves já 

demonstrava certo interesse na urbanização da região oceânica, o que aconteceria 

quase setenta anos depois: “Foi o primeiro prefeito a falar em proteção ao meio 

ambiente e exploração do potencial turístico de áreas como a Região Oceânica, que 

desejou ligar ao centro e outros bairros, obras só concretizadas em 1973” (SOARES, 

1992, p. 91-92). 

Somente após a conclusão da Ponte Rio – Niterói, em 1974, que foi 

intensificado o processo de ocupação e urbanização em toda cidade, intensificando 

em áreas já consolidadas e expandindo para áreas desocupadas, especialmente a 

Região Oceânica. 

                                                           
2
 Disponível em: http://www.labhoi.uff.br/vista-panoramica-da-praia-de-piratininga-nos-anos-1960-foto-

almiro-barauna. Acesso em 20 abr. 2017. 
3
 Disponível em: http://www.loucosporpraia.com.br/praia-de-piratininga-niteroi-rj. Acesso em 20 abr. 2017. 
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Em 1974, a Ponte Rio-Niterói intensificaria a produção imobiliária nas áreas 
centrais e bairros litorâneos consolidados da Zona Sul (Icaraí e Santa 
Rosa), além de redirecionar a ocupação para áreas expansivas da cidade, 
como a região oceânica e área de Pendotiba. (FARIAS; VIANA; MACHADO, 
2011, p. 71). 

Após 1974, houve um redirecionamento de investimentos públicos, da 

especulação imobiliária, da infraestrutura e ocupação de bairros da Região 

Oceânica, viabilizando que os acessos para a região fossem melhorados, vide 

Estrada Velha de Itaipu. E foi realizada a urbanização de Piratininga, localizada na 

“porta de entrada” da região.  

Apresentando o maior crescimento no munícipio durante as décadas de 1980 

e 1990, com uma taxa de aumento demográfico anual que variou de 5,11% 

(1970/1980) a 9,60% (1980/1991). A Região Oceânica, desde a década de 1970, 

representa o vetor crescimento do município (SECITEC/PMN, 1999, p. 37). 

Na gestão do prefeito Ronaldo Fabrício (1975-1977), foram realizadas 

diversas obras importantes, como o alargamento e reurbanização da Praia de 

Piratininga e recuperação e reabertura da Estrada Velha de Itaipu (SOARES, 1992, 

p. 160). 

No início da década de 1980, a “[...] oferta de lotes seguros, com 

infraestrutura urbana de qualidade e cercado por belezas naturais”, incentivou a 

procura pela região oceânica, Segundo Farias, Viana e Machado (2011, p. 73): 

No início da década de 1980, surgiram os “loteamentos especiais” na 
Região Oceânica (hoje, condomínios caracterizados como naturais em 
nossa paisagem), baseados na deliberação n.º 2705 de 1970 da Câmara 
Municipal de Niterói, consistindo em condomínios fechados, apresentando 
como atrativo, a segurança e oferecendo um elevado padrão de qualidade 
habitacional e de infraestrutura urbana, incentivando o aparecimento de 
vários projetos. Fatores que justificaram ser a região, dentre as do 
município, que mais cresceu demograficamente. 

Tendo em vista o que foi exposto, pode-se afirmar que na década de 1940 

ocorreram as primeiras tentativas de intervenções urbanísticas na região oceânica 

de Niterói, mas não obtiveram sucesso. A urbanização na região iniciou-se de 

maneira efetiva na década de 1970, com a retomada dos loteamentos e suas 

ocupações. O autor Carlos Wehrs, em livro publicado em 1984, afirmou: 

De poucos anos pra cá toda a região de Piratininga e Itaipu sofreu uma 
transformação acentuada: com os loteamentos de grandes áreas, surgiram 
bairros inteiros da noite pro dia, estimulados pela desenfreada especulação 
imobiliária (WEHRS, 1984, p. 207). 
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Visando a orientação dos agentes públicos e privados na urbanização e na 

oferta dos serviços públicos, foi criado o Plano Diretor de Niterói em 1992, baseado 

na constituição de 1988, que visava assegurar melhores condições de vida para a 

população da cidade (NITERÓI, 1992). E dez anos após foi instituído o Plano 

Urbanístico da Região Oceânica, dispondo dentre outras medidas, a aplicação de 

instrumentos de política urbana na região (NITERÓI, 2002). 

 

2.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA COLETA DOS DADOS 

 

Após breve estudo sobre hospitalidade pública e o levantamento de seus 

indicadores, bem como estudo a respeito do local que é objeto desta pesquisa, faz-

se necessário verificar se o local apresenta ou não tais indicadores. Com este 

objetivo foi realizada uma pesquisa exploratória, visto que objetiva a comparação 

entre a teoria obtida na pesquisa bibliográfica com as experiências vividas pelos 

usuários, a fim de se realizar uma análise efetiva sobre o tema.  

Segundo Gil (2002, p. 41), as pesquisas exploratórias envolvem: 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

praticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a 

compreensão do assunto pesquisado. 

Baseado nas definições e conceitos trazidos pelos renomados autores: Cruz 

(2002), Camargo (2004), Selwyn (2004), Castelli (2005) e Grinover (2007) acerca da 

hospitalidade, com ênfase na hospitalidade pública e nas três dimensões citadas por 

Grinover (2007), foram levantadas questões a fim de analisar se a Praia de 

Piratininga é hospitaleira para com seus moradores e visitantes. Antes de discorrer 

sobre as técnicas utilizadas, faz-se necessário destacar os dois diferentes grupos 

sociais que fizeram parte desta pesquisa: o grupo dos moradores e o grupo dos 

visitantes da Praia de Piratininga. 

A pesquisa foi dividida da seguinte forma: entrevistas semiestruturadas com 

os moradores, formulário online com os visitantes e observação sistemática do local. 

Antes de iniciar as entrevistas e o formulário, foi realizado um roteiro de observação 

sistemática, estabelecendo o que deveria ser observado e a forma de registro, tendo 

em vista o objetivo da pesquisa. Segundo Gil (2008, p. 104) “[...] o primeiro passo 

consiste em definir o que se deve ser observado. Esta definição precisa levar em 

consideração os objetivos da pesquisa”. 
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A observação sistemática foi realizada no dia 20 de abril de 2017. O 

pesquisador foi à Praia de Piratininga dotado de uma lista de diferentes tópicos a 

serem observados aos olhos da hospitalidade pública. Foi verificado se havia ou não 

fatores referentes ao objeto de estudo, como por exemplo: infraestrutura viária, 

sinalização, iluminação, mobiliários urbanos, sistemas de lazer, instalações e 

serviços públicos. O pesquisador fez o registro escrito e fotográfico, de forma a ter 

uma melhor compreensão do local estudado e de suporte para as outras técnicas de 

pesquisa utilizadas (entrevista e formulário), confirmando os resultados obtidos. 

As duas técnicas de interrogação utilizadas possuem o mesmo objetivo: 

coletar informações sobre as experiências vividas na Praia de Piratininga, visando 

analisar a hospitalidade pública local. Porém, as perguntas foram elaboradas de 

maneira diferentes, por se tratar de públicos distintos com necessidades e 

expectativas diversas. 

As entrevistas com os moradores foram realizadas em dois finais de semana, 

nos dias 06, 07, 13, e 14 de maio de 2017, a fim de alcançar um número significativo 

de respondentes. O pesquisador se preocupou em conseguir entrevistar moradores 

antigos da região, visando ouvir aqueles que acompanharam as transformações 

urbanas, causadas pelas reformas e intervenções ao longo dos anos. 

Foram entrevistados 15 moradores, que residem na Praia de Piratininga há 

mais de 25 anos. As perguntas da entrevista giravam em torno de questionamentos 

pautados nas três categorias de Grinover (2007) – acessibilidade, legibilidade e 

identidade – como, por exemplo, possíveis descaracterizações na região, por conta 

de processos de urbanização, facilidades ou dificuldades para se chegar e 

permanecer no local, placas de sinalizações, segurança, limpeza, opções de cultura, 

sistemas de lazer e símbolos ou elementos marcantes. 

O formulário online permaneceu aberto do dia 01 até dia o 15 de maio de 

2017 aos usuários que já visitaram a Praia de Piratininga, a plataforma utilizada foi a 

Google Forms. A técnica foi escolhida por permitir um alcance maior aos visitantes 

diante da sazonalidade local, visto que a pesquisa realizada foi em maio, na baixa 

temporada, mas, buscou-se a experiência vivida na alta temporada, no verão. O 

pesquisador procurou respondentes nas redes sociais em grupos de turismo, 

hotelaria, viagens e de pontos turísticos da cidade. 

Foram alcançados 81 visitantes respondentes. As perguntas buscavam 

verificar se o local disponibilizava instalações e serviços, como: banheiros, opções 



19 
  

de alimentação, informações aos usuários, segurança, limpeza, sistemas de lazer e 

cultura, além dos questionamentos relacionados a acessibilidade física, como a 

infraestrutura viária, sinalização, meios de transportes utilizados e se há facilidade 

na chegada e permanência no local. 

 

3 RESULTADOS OBTIDOS À LUZ DA HOSPITALIDADE PÚBLICA 

 

As primeiras perguntas da pesquisa buscavam o conhecimento sobre a 

identidade da Praia de Piratininga. Para Grinover (2007), a única possibilidade de 

construir a hospitalidade pressupõe a capacidade de conhecer a cidade como ela é 

e reconhecê-la como realidade. Tendo em vista os dois grupos sociais diferentes, as 

indagações foram construídas de maneiras distintas para os moradores e visitantes. 

 

3.1 IDENTIDADE 

 

Na categoria identidade, os moradores foram instigados sobre possíveis 

descaracterizações na região por conta de processos de urbanização ao longo dos 

anos. Foi possível notar a insatisfação dos residentes quanto à falta de cuidados ao 

meio ambiente. O sujeito morador 1, residente há 26 anos, citou a “falta de cuidado 

com a restinga, além da edificação que trouxe a violência”. Já o sujeito morador 2, 

residente há 25 anos, expressou: “sinto falta da arborização nas praças”. 

Outro ponto em comum foi o descontentamento dos moradores quanto ao 

processo de verticalização das construções na Praia de Piratininga. O sujeito 

morador 3, residente há 20 anos na localidade, respondeu: “sinto falta da segurança 

que perdemos por conta da edificação do bairro”, referindo-se ao crescimento 

populacional, consequência da verticalização. O sujeito morador 4, residente há 29 

anos, também não satisfeito, afirmou: “[...] sinto falta da vista do Morro do Tibau”, 

que foi encoberto por conta dos prédios construídos nos últimos anos. 

Como expressado pelos entrevistados, houve modificações importantes no 

local. Vale ressaltar que o autor Grinover (2007), afirma que é necessário notar uma 

representação forte e original do território, a fim de orientar a ação e desenvolver 

processos de adaptação à mudança, sem perder suas características. Para ele: 

Contra a tendência da uniformização das paisagens, dos lugares urbanos, 
dos modos de vida, dos modos de ver e de fazer, o apelo à identidade é um 
resgate da coletividade ameaçada de se dissolver numa subcultura de 
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massa, não a fim de refutar a mundialização, mas dela participar, 
esforçando-se para salvaguardar sua integridade e ordenar seu destino 
(GRINOVER, 2007, p. 152). 

Ainda sobre a identidade local, os visitantes foram abordados acerca das 

motivações que fazem o usuário irem até a Praia de Piratininga. O respondente tinha 

a opção de marcar mais de uma resposta, visto que a motivação pode ser múltipla.  

O “banho de mar” e “lazer” foram as respostas mais assinaladas, com 67,9% e 

56,8%, respectivamente. 

Isso reforça a questão da identidade da Praia de Piratininga com os espaços 

naturais, como o mar, e de lazer, como a recreação na praia e as praças e seus 

equipamentos, sendo bem aproveitados e reconhecidos pelos seus visitantes. 

Grinover (2007, p. 150) afirma que “[...] a nossa análise da hospitalidade na cidade 

deve considerar que, como símbolo na memória social, a imagem é composta pela 

utilização do espaço, pela apropriação do patrimônio cultural, pelas tipologias 

arquitetônicas, etc”. 

 

Figura 3 – Vista panorâmica da Praia de Piratininga 

 

Fonte: Acervo próprio. 
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Ficou evidente que as belezas naturais da Praia de Piratininga, como a 

vegetação, a restinga, o mar e a vista repleta de natureza, assim como a 

tranquilidade e segurança, dignos de um local afastado dos grandes centros 

urbanos, fazem parte da identidade local. Faz-se necessário o resgate de suas 

origens, para que não caia no esquecimento por conta das intervenções 

urbanísticas.  

 

3.2 ACESSIBILIDADE  

   

Nesta categoria, referente à parte tangível, foi verificado se os moradores e 

visitantes encontravam facilidades ou dificuldades para chegar até a Praia de 

Piratininga e se locomover na região, diante dos diferentes meios de transporte 

utilizados e das placas de orientação presentes, além de averiguar a disponibilidade 

de instalações, equipamentos e serviços existentes. 

Foram constatados em cima de todos os 15 residentes respondentes que o 

local é de fácil acesso e bem sinalizado. Das respostas obtidas, oito moradores 

utilizam carro, três moradores utilizam ônibus, dois moradores utilizam bicicleta e 

dois moradores utilizam moto. As respostas diversificadas quanto ao meio de 

transporte utilizado comprovam a paridade do acesso diante dos diferentes usuários, 

o que é fundamental para esta categoria, pois, segundo Grinover (2007, p. 135), a 

acessibilidade deve proporcionar igualdade de oportunidade aos usuários urbanos. 

Diferente do retorno com totalidade positiva por parte dos moradores quanto à 

facilidade de se chegar ao local, foi encontrada dificuldade por parte dos visitantes 

usuários de ônibus que responderam que não havia facilidade para se chegar ao 

local. Mesmo com a maioria dos visitantes (85,2%) acenando positivamente pela 

qualidade de se chegar ao espaço em questão, vale ressaltar que dos 12 

respondentes que afirmaram não ser fácil chegar até a Praia de Piratininga, sete 

usuários de ônibus justificaram que não havia opções de linhas diferentes e as 

existentes não tinham efetivo suficiente para cobrir a demanda. 

Para destacar algumas opiniões que ilustram o problema encontrado, por 

exemplo: o sujeito visitante 3 afirmou “o ônibus demora a passar, vem muito cheio”, 

na mesma linha de justificativa, o sujeito visitante 79, afirmou que “existe apenas 

uma linha, o que torna tudo muito demorado” o sujeito visitante 55 disse que: “não 

existe uma linha de ônibus direta de onde moro, é necessário baldeação e os ônibus 
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são escassos”. Corroborando com essa afirmativa, o sujeito visitante 6 respondeu 

que “os ônibus que passam da minha casa até a praia (linha 55) são escassos”. 

A preocupação com o sistema de transporte público é fundamental para que 

se tenha hospitalidade no local em questão e se faz necessário um estudo efetivo 

por parte do poder público municipal para que os ônibus atendam todos os usuários. 

Em cima desta temática, o autor Grinover (2007, p. 136) afirmou que “[...] o acesso à 

cidade para todos os habitantes é conceito básico que orienta qualquer possibilidade 

de uma política urbana correta”.  

Ainda sobre acessibilidade tangível, foi investigado se o local disponibiliza 

instalações, mobiliários urbano, estrutura e equipamentos de esporte e lazer para 

seus usuários. Dentro das respostas dos moradores e pela observação sistemática 

feita pelo pesquisador foi possível observar que a Praia de Piratininga oferece 

diversos mobiliários urbanos e equipamentos para a prática de esportes e lazer. 

O pesquisador indagou sobre a existência e a utilização de possíveis 

estruturas ou equipamentos de esporte ou lazer, o sujeito morador 10, residente há 

30 anos, disse que “[...] a praia oferece equipamentos para exercícios de 

alongamento”, o sujeito morador 2, residente há 25 anos, confirmou: “[...] há 

aparelhos de ginástica e de musculação”. Já o sujeito morador 13, residente há 20 

anos, se diz satisfeita “[...] pelos equipamentos nas praças”.  

É possível afirmar que esse tipo de espaço oferecido (como na figura 4 a 

seguir) auxilia, além dos momentos de lazer e atividades físicas, na interação social 

que é essencial para o espaço público. Sobre isso, Grinover (2007, p. 140), afirma 

que “A essência da cidade é justamente o estímulo à aproximação entre seus 

habitantes, o que cria condições para a interação social e define o espaço urbano 

como público, acessível, lugar das diferenças, da heterogeneidade”.  
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Figura 4 – Equipamentos disponíveis na Praia de Piratininga 

 

Fonte: Acervo próprio. 

Diferentemente dos moradores, o pesquisador questionou aos visitantes 

sobre a disponibilidade de instalações, como banheiros e opções de alimentação. 

No que diz respeito a alimentação, o retorno foi positivo, 92,6% afirmaram que o 

local atende seus usuários neste quesito, já os outros 7,4% indicaram que não há 

muitas opções de alimentação. 

Já em relação aos banheiros, 80,2% dos visitantes declararam que a Praia de 

Piratininga não disponibiliza sanitários para seus usuários. Foi possível verificar um 

padrão nas justificativas por conta dos banheiros existentes serem oferecidos 

apenas pelos estabelecimentos privados para seus clientes. O sujeito visitante cinco 

disse que “Apenas em quiosques. O turista às vezes se sente na obrigação de 

consumir para utilizá-los”, o sujeito visitante 42 declarou que “Somente nos 
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quiosques têm banheiros e consequentemente para que se tenha acesso é 

necessário consumir no quiosque ou pagar para utilizar o banheiro”. 

Como já se demonstrou neste artigo, a hospitalidade supõe a acolhida, e, se 

tratando de hospitalidade pública, se faz necessário que o espaço disponha de 

instalações e serviços para seus usuários, como o banheiro público, por exemplo. 

Essas instalações foram enquadradas dentro dos “sistemas de hospitalidade” pelo 

autor Grinover (2003, p. 50) que explicou como “sistemas cujos componentes se 

integram e se inter-relacionam para o bem-receber, o bem-hospedar e o bem-

alimentar dos hóspedes (turistas ou viajantes em geral) [...]”. 

Sobre acessibilidade intangível, o pesquisador indagou os moradores e 

visitantes em relação a limpeza e segurança da Praia de Piratininga e se havia a 

oferta de espaços destinados a cultura. No que diz respeito a limpeza local o retorno 

foi positivo tanto dos moradores quanto dos visitantes. O sujeito morador 7, 

residente há 26 anos, respondeu que: “Como surfista e morador, posso dizer que a 

praia é limpa”. Já o sujeito morador 14, residente há 20 anos, ao ser perguntada 

pela limpeza da região e do mar, afirmou que “ambos são limpos”. Os visitantes 

também mostraram satisfação quanto a esse tema, apenas 9,9% classificaram como 

“ruim” em relação à limpeza da Praia de Piratininga.  

De maneira oposta apresentou-se os dados coletados referentes à segurança 

do local. Os moradores mostraram descontentamento em suas respostas, afirmando 

não se sentirem seguros na região. O sujeito morador 15, residente há 21 anos, 

disse que não se sentia segura, pois “o policiamento é muito insuficiente”. Já o 

sujeito morador três, alegou que se sente inseguro afirmando que a “violência vem 

em crescente, como em toda cidade”. Dentro dessa variável, os visitantes também 

expressaram insegurança ao serem questionados se a Praia de Piratininga possuía 

um efetivo de guarda-vidas suficiente para atender seus usuários.  

Foi possível constatar a insegurança sentida pelos usuários ao se banhar na 

Praia de Piratininga, por meio do resultado obtido na pesquisa. Verificou-se que 

75,3% dos visitantes respondentes afirmaram que não há efetivo de bombeiros 

guarda-vidas suficiente para garantir a segurança dos banhistas. 

A sensação de insegurança por parte dos usuários, moradores e visitantes, 

impede o uso pleno do espaço público em questão, uma vez que a preocupação 

com seu bem-estar atrapalha o aproveitamento do lazer e das atividades praticadas. 

O autor Grinover (2007, p. 87), discorre sobre esse tema afirmando que faz parte da 
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cidadania a incorporação do território como espaço de vivência e convivência, o que 

significa morar bem, passear prazerosamente e com segurança e usufruir 

adequadamente dos serviços. 

Finalizando a acessibilidade intangível, o pesquisador buscou o conhecimento 

se o local ofertava entretenimento, projetos culturais ou se havia espaços para 

manifestações artístico-culturais. Foi possível notar a variedade de eventos que 

costumam ocorrer na Praia de Piratininga. O sujeito morador 2 disse que o local 

recebe “eventos gastronômicos, shows e carnaval”. O sujeito morador 11, afirmou 

que “eventos de food truck e shows acontecem com certa frequência”, já o sujeito 

morador 13, comentou que alguns “eventos de música e esportivos são realizados 

aqui” e o sujeito morador 8 indicou os “shows em datas comemorativas, como 

réveillon e aniversário da cidade, e feiras gastronômicas e de artesanato”.  

Foi possível observar que o espaço público em questão oferece 

habitualmente eventos culturais e que há oferta de entretenimento para diversas 

preferências e faixa etárias, o que é fundamental, pois como demostrado 

anteriormente, a acessibilidade exige que haja oportunidades para todo tipo de 

usuário. A oferta de eventos culturais contribui para a hospitalidade local também 

pela criação de espaços para interações sociais entre os usuários. Corroborando 

essa afirmativa e citando algumas consequências da falta de atividades culturais, 

Grinover (2002, p. 65) afirma que: 

A carência de vida cultural e de atividades sociais e coletivas diminui o que 
se entende por laço social, levando dessa forma à castração das forças de 
mobilização, ação e reivindicação da coletividade em geral, além de causar 
a perda da hospitalidade. 

Após coletar informações de algumas variáveis das duas dimensões 

(identidade e acessibilidade) que já foram expostas neste artigo, faz-se necessário 

identificar se a Praia de Piratininga se apresenta de modo que o usuário consiga 

fazer a leitura e interpretação a fim de entender o espaço em questão. 

 

3.3 LEGIBILIDADE 

 

Sobre esta categoria, buscou-se o conhecimento de como a Praia de 

Piratininga é visualizada por seus usuários, ou seja, foi pesquisada a imagem que 

por intermédio de seus elementos visuais e sensoriais o local transparece. Como já 
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demonstrado anteriormente neste artigo, esta imagem consolidada que torna um 

lugar diferente de outro. 

 

Figura 5 – Vista do calçadão da Praia de Piratininga 

 

Fonte: Acervo próprio. 

Os moradores foram indagados sobre o que fazia da Praia de Piratininga um 

local diferente dos outros. O sujeito morador 15, residente há 21 anos, respondeu 

que são “as montanhas ao redor e as ilhas no oceano”, já o sujeito morador cinco, 

disse ser a “sua vista única para a cidade do Rio de Janeiro”. Para o sujeito morador 

10, residente há 30 anos, é “o tamanho da praia, proporcionando mais conforto” que 

é o seu diferencial. O sujeito morador três destacou o “seu pôr do sol deslumbrante”. 

Os visitantes foram abordados de maneira diferente em relação a legibilidade 

do local. O pesquisador perguntou se eles tinham dificuldade de se localizar na Praia 

de Piratininga, objetivando saber a qualidade da leitura e entendimento espacial. 

Foi verificado que 86,4% dos visitantes abordados afirmaram não ter 

dificuldade em se localizar no espaço em questão. O que nos permite reconhecer 
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que o local se mostra de fácil compreensão a seus usuários, favorecendo a 

identificação rápida do que se procura. Como já visto neste estudo, Camargo (2002), 

alega que uma cidade que se lê rapidamente é mais acolhedora do que outra que se 

furta ao olhar e ao passeio do visitante. 

Em cima do que foi pesquisado com os moradores sobre esta dimensão, foi 

possível comprovar o que foi visto na teoria de Grinover (2007), quando ele afirma 

que uma cidade com forte representação em sua identidade, no caso estudado 

representado pelas belezas naturais (como podemos observar na figura 5), isso se 

manifesta em sua legibilidade, como observado nos depoimentos dos moradores, 

afirmando que as montanhas, as ilhas, a vista no oceano, a extensão do mar e seu 

pôr-do-sol são os elementos que representam e diferenciam a Praia de Piratininga 

de outros lugares. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo apresentou como temática a hospitalidade em espaços 

públicos, baseado em um estudo realizado na Praia de Piratininga. A discussão a 

respeito do tema foi desenvolvida para responder a problemática levantada no início 

da pesquisa, sobre a Praia de Piratininga ser um espaço público hospitaleiro ou não. 

O estudo realizado permite concluir que, com base em autores consagrados e 

pesquisa empírica realizada, é possível analisar a hospitalidade pública local. 

Foram utilizados como referência, os autores Grinover (2007) e Camargo 

(2004) que serviram como subsidio teórico sendo extremamente importante para a 

compreensão sobre a hospitalidade e seus diversos conceitos e fundamentos, sua 

relação com o turismo e, o foco deste trabalho, a hospitalidade pública e seus 

indicadores. A partir da observação sistemática realizada pelo pesquisador e dos 

dados coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e questionário virtual, foi 

possível realizar uma análise efetiva sobre a hospitalidade na Praia de Piratininga, 

uma vez que os dois grupos abordados, de moradores e visitantes, tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado. 

Mediante a análise dos dados coletados, foi possível constatar que na maioria 

dos indicadores examinados, a Praia de Piratininga pode ser considerada um 

espaço público hospitaleiro. Mas, é de extrema importância ressaltar os problemas 

encontrados: a inexistência de banheiro público, a sensação de insegurança por 
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parte de seus usuários e as dificuldades de acesso ao local enfrentado pelos 

usuários de ônibus. 

A hospitalidade pública deve acolher e atender a todos os usuários do espaço 

em questão, por isso, o assunto deve ser trabalhado e discutido de maneira conjunta 

com o poder público municipal e a sociedade, moradores e visitantes, como um 

todo. Desta forma, é possível: preservar a identidade local das mudanças 

urbanísticas ao longo dos anos e garantir a democratização do acesso e dos 

serviços. 

A pesquisa contribuiu positivamente para a formação profissional do 

pesquisador, tendo em vista que diante do artigo desenvolvido foi possível colocar 

em prática a teoria da hospitalidade estudada ao longo do curso, colaborando para 

sua projeção no mercado de trabalho, uma vez que o pesquisador aspira uma 

colocação ligada ao tema hospitalidade. Este artigo poderá contribuir também como 

importante base teórica para futuros projetos de planejamento turístico urbano e 

para políticas públicas visando o desenvolvimento local. 
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