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Resumo: Trata-se de uma pesquisa qualitativa a partir de um estudo de caso, na qual o objetivo é 
reconhecer o papel do espaço em hospedagem em meio rural (como uma fruição até então pouco 
sistematizada) como possível contribuinte para os ideais de sustentabilidade social de participação. 
Para tanto, como objeto, tomou-se a hospedaria Montanha Beija-Flor Dourado em Morretes, PR; 
dentre tantas outras experiências acerca da construção democrática em áreas de interesse turístico 
de base comunitária. A coleta de dados e análise sobre este objeto esteve amparada por uma 
semiótica peirceana como método interpretativo, bem como a noção de montagem em Walter 
Benjamin. Os resultados podem inferir que um meio de hospedagem em meio rural (pelo menos 
enquanto espacialidade) contribui para processos participativos – condição contemporânea para os 
encaminhamentos de demandas sociais.  
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Introdução 

O “recorte” de abordagem desta pesquisa será o espaço para explanar contribuições 

ao ideal de participação. Para tanto, como base de fundamentação deste trabalho, é 

possível então reconhecer na cidade (como fator sócio-espacial) um percurso 

epistemológico do ideal de participação.   

Deve-se situar que os processos participativos vêm sendo defendido como 

sustentabilidade social por diferentes governos para enfrentar diversos problemas; e para 

sua compreensão, pode-se, de antemão, considerar que o planejamento e o projeto da 

cidade contemporânea se dão em muitos casos com os valores da participação cidadã. Mas 

se deve verificar ainda que isto não foi um mote por toda a história da disciplina urbanística. 

Para entender o valor contemporâneo dado à participação é preciso remontar uma história 

própria do surgimento da cidade industrial como objeto científico da urbanística moderna. 

Neste sentido, é preciso localizar que a cidade da primeira revolução industrial mecânica é o 

suporte para as primeiras iniciativas no sentido de “ordenar” a cidade, de torná-la “sã” para 

uma leva crescente de trabalhadores que deveriam produzir incessantemente dentro da 

lógica do capitalismo que se efetivava. Eis então os diversos modelos de cidade que foram 

utópicos e também implantados; assim é possível verificar as intervenções de Haussmann 

na Paris do século XIX, as intervenções de Ildefons Cerdá em Barcelona, as tentativas de 

intervenção em Viena e o contraponto do trabalho de Camillo Sitte, as “visões” urbanísticas 

de Ebenezer Howard com sua “cidade-jardim” e os desdobramentos do circus ou crescent 

de Bath na Inglaterra, a cidade linear de Soria y Matta, entre outros. E estes modelos 

adquiriram notoriedade de referência tempos depois e mundo afora, tais como as 

intervenções de Prestes Maia e os ideais de Anhaia Mello já no século XX para São Paulo; 

ou ainda as especulações urbanísticas de Le Corbusier e seu “herdeiro” Robert Moses em 

trabalhos ditos “rodoviaristas” nos Estados Unidos da América. Todas estas intervenções, 

propostas, projetos e atitudes planejadoras foram caracterizados pelo que se convencionou 

chamar por modernismo urbanístico. Mas já nos finais da década de 80 e início dos anos 90 

do século XX, pôde-se concluir que esta atitude modernista não conseguia mais “resolver” 

os problemas da cidade contemporânea. Cabe aqui, portanto, uma exemplificação na 

história do urbanismo para entender as “frustrações” das teses modernistas acerca da 

cidade.  
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Le Corbusier operou no caminho de um modernismo por negação de um estado 

atual da cidade para, então, propor a novidade, numa “fórmula” bem característica de 

realidade decadente/progresso inovador. Num dos trechos de seus escritos Corbusier 

afirma: “Cafés e pontos de recreação deixarão de ser os fungos que sugam a pavimentação 

de Paris.” (Le Corbusier como citado em Berman, 1986, p. 161). Mas esta referida Paris já 

era uma cidade moderna edificada “pelas mãos” do Barão de Haussmann que transformou 

uma cidade pré-moderna de estrutura medieval; de tal modo que um ideal de cidade nova e 

“acabada” já se havia fundamentado com as intervenções de Haussmann. A novidade seria, 

agora, nas intenções de Corbusier, revigorá-la para o automóvel e a infraestruturação.  

Numa possível análise política, pode-se interpretar que o desejo projetual de 

Haussmann, na sua síntese urbanística, era a eliminação do “povo” nas e das ruas (vejam-

se, por exemplo, as considerações de Walter Benjamin sobre as “barricadas” e as intenções 

políticas vigentes em Paris, “capital do século XIX”). Mas, quando este desejo se deparou 

com a cidade existente houve um “descompasso” entre o projeto e a realidade empírica; 

porque o “povo continuou na rua” (Figura 01), manifestando-se através daqueles “cafés” e 

“pontos de recreação” nos bulevares idealizados por Haussmann, aqueles citados por Le 

Corbusier.  

 

 

Figura 01. Três imagens que mostram alguns momentos da história dos bulevares parisienses 
que demonstram que a ideologia do plano em conter as barricadas e “tirar o povo” das ruas 
não conseguiu cumprir tal situação planejada. Da esquerda para a direita: Boulevard des 
Capucines, óleo sobre tela de Claude Monet, 1873. Coletada em Kelder, 1997, s. p..; Boulevard 
Montmartre – 1900. Coletada em Ferrara, 1999, p. 214. Fonte primária: Walter Benjamin 
(1986), Parigi Capitale del XIX Secolo. Torino: Einaudi.;    Vista de “sobrevôo” de bulevar 
parisiense tomado por manifestantes em apoio ao presidente Charles de Gaulle, em 30 de 
maio de 1968. Coletada na Folha de São Paulo. Caderno Mais!, 04 mai, 2007, p. 14. 
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De outra forma, a economia que se industrializava necessitava da visualidade da 

vitrina no bulevar, de maneira que a compra do objeto industrializado se daria com o “povo” 

nas galerias de lojas neste bulevar (rua); ou seja, nota-se uma contradição entre a vontade 

de banir o “povo” da “rua” pela lógica política, ao mesmo tempo em que se necessita deste 

consumidor nas ruas numa lógica econômica.  

Ou seja, já havia um índice para a intervenção urbanística (seja como desenho urbano 

ou planejamento) de que a cidade não era uma única tradução da teoria do urbanista 

(sujeito); mas, sobretudo, um ingrediente de vários fatores (políticos, econômicos, sociais, 

culturais, etc) e empíricos que ela carregava desde então. Ainda assim, Corbusier parece 

que “descartou” valores da cidade real física e social existente, e elaborou seu plano no 

nível da teoria urbanística, portanto como disciplina aplicável. 

A atitude de Corbusier perante Paris pode sintetizar o mote do que se desencadeou 

adiante como atitude da prática urbanística: a cidade decidida por um único técnico perito – 

o urbanista moderno – “demiurgo”, por hipótese.  

Obviamente que não faltaram críticas a este tipo de urbanismo e urbanização 

modernizantes; e, neste sentido, o modernismo deveria sofrer revisões e, numa lógica um 

tanto racionalista e com cunho de “finalidade”, encontrar as causas e razões para o 

problema. Com isto, e com uma visão filosófica acerca das questões sociais, é que se 

desponta, por exemplo, o trabalho de Henri Lefebvre (2004). Ele propõe uma “revolução 

urbana”, tal qual uma Revolução Francesa onde o povo se rebelava contra o clero e a 

nobreza. Lefebvre sugere que o povo organizado se rebele contra as imposições de um 

“único” urbanista e infere sobre a possibilidade democrática da população na participação do 

planejamento, projeto, desenho e decisões sobre a “sua” própria cidade. Estes 

desdobramentos foram diversos e caracterizam uma nova maneira de pensamento sobre o 

urbano e a cidade, agora já identificados como um valor pós-moderno das especulações 

urbanísticas.  

 



 

5 

Revisão bibliográfica e fundamentação teórica 

 Podem ser verificadas diversas abordagens teóricas acerca do tema da participação. 

Assim se dá em disciplinas que vão ao encontro do espaço como objeto científico até as 

formas administrativas próprias da produção toyotista e da lógica do just in time, por 

exemplo.  

 O ideal de participação no âmbito turístico tem sido discutido efetivamente dentro dos 

parâmetros de gestão e administração, por isso a interface espacial pode ter muito a 

acrescentar. Neste intuito da contribuição da gestão e administração, pesquisas verificaram 

arranjos colaborativos participativos em relação ao turismo, tais como os trabalhos de S. 

Selin e K. Beson, C. M. Hall, D. G. Pearce, E. Inskeep, C. A. Gunn, T. B. Jamal e D. Getz, P. 

Komilis e J. McCann; porém, deve-se ressaltar que tais contribuições foram formuladas a 

partir de experiências de contextos ditos “desenvolvidos”, portanto diferentes para uma 

empiria da realidade brasileira (Lindemberg Medeiros de Araujo como citado em Coriolano e 

Vasconcelos, 2012, pp. 384-387). 

 No entanto, devido ao enfoque aqui arrolado acerca do espaço (e, por conseguinte 

do tempo), caberia então um contexto sócio-espacial. Neste sentido, o trabalho do filósofo 

Jürgen Habermas, essencialmente através da sua teoria da ação comunicativa, pôde 

desdobrar trabalhos específicos para o planejamento e gestão urbanos e sua vertente de 

participação, tais como os estudos de Patsy Healey e Judith Innes. Para Habermas, a 

aceitação e rejeição de demandas oriundas dos cidadãos se efetivariam conforme uma 

análise da racionalidade para a realização da demanda, chegando-se em acordos 

voluntários em prol da cooperação e ética entre tais cidadãos (Souza, 2002, p. 149). Para 

tanto, é necessário o valor comunicativo (o qual insere a informação) à população para a 

conscientização na tomada de decisões. Muitas vezes o valor comunicativo não “alcançaria” 

os diferentes repertórios sociais, ou ainda uma racionalidade técnica poderia sobrepor 

valores de alteridade de desejos sociais específicos; manifestar-se-ia um ideal de 

democracia onde a maioria escolheria a “melhor” demanda, excluindo-se (de certa maneira) 

aquela minoria outra.  

 Outra contribuição que pode embasar as noções de participação está nos trabalhos 

do filósofo norte-americano John Rawls. Para ele, liberdade pessoal é uma condição 

essencialmente individualista, o que justificava e apaziguava certas desigualdades sócio-
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econômicas e exclui de certo modo uma automonia coletiva em favor de uma autonomia 

individual (Souza, 2002, pp. 152-153). Mas não se trata de “condenar” o trabalho de Rawls 

pelas limitações de sua interpretação sobre autonomia coletiva; pois é legítima em muitos 

casos uma autonomia individual. Contudo, deve-se correlacionar autonomia individual com 

autonomia coletiva tal como o fez Cornelius Castoriadis. 

 Nos termos de Castoriadis, parece que o termo democracia está carregado por um 

vezo de outorgar legitimidade a uma grande maioria da população, o que excluiria a 

representação daqueles que não se enquadram nas vontades dessa grande massa. É como 

se pudesse condenar, por exemplo, a lógica do voto, onde se escolhe um representante da 

sociedade através de eleição da decisão da grande parte da população, porém não de todos 

– trata-se de uma democracia representativa e não direta. Para uma efetiva maioria e 

alteridade representadas nas tomadas de decisões e escolhas de demandas sociais, uma 

democracia direta seria para Castoriadis a melhor condição, daí os desdobramentos de uma 

participação popular no planejamento e gestão dos desejos sócio-espaciais. Neste sentido, 

a comparação apropriada por Castoriadis a partir da ágora grega pode ser conveniente, pois 

os cidadãos gregos podiam atribuir a outros cidadãos (seja um general, um embaixador, 

membros da boulê) tarefas específicas destes “especialistas”, mas não abdicavam de suas 

atribuições decisórias em favor de outros (Souza, 2002, p. 324).  

 Conforme Souza (2002, p. 187), Castoriadis não se deteve numa pretensa 

sequencialidade, “receita” ou tópicos necessários para uma operacionalização de “como” 

deveria ser a autonomia da participação direta; portanto, generalizando-a. O que, de outra 

maneira, pode ser interpretado como um amadurecimento filosófico do autor no sentido de 

que estas formas adquiriam sentidos próprios conforme as lógicas políticas locais.  

 De maneira geral, pode-se então concluir como aporte teórico conveniente os 

trabalhos de Castoriadis e Habermas: “(...) autonomia e agir comunicativo, a despeito das 

várias divergências entre Castoriadis e Habermas (...) podem e merecem ser vistos como 

exigências compatíveis e complementares.” (Souza, 2002, p. 337). 
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Metodologia da pesquisa 

O método interpretativo estará amparado pela abdução (nos termos de uma 

semiótica peirceana) na construção hipotética da informação não verbal. Para tanto, serão 

úteis os estudos de Charles Sanders Peirce (1839-1914), filósofo norte-americano 

considerado o fundador da Semiótica. Com ele, a lógica da representação se dá por signos 

que substituem o objeto, não propriamente em todos os seus aspectos, mas naqueles que 

se quer representar. Estes processos de representação revelam o repertório cultural dos 

sujeitos e produzem significados que, associados, podem desmembrar, alterar, reconsiderar 

as hipóteses formuladas no início e permitir possíveis generalizações ou interpretações que 

estão na raiz da linguagem espacial plurisignificativa.  

Concomitante e muito conveniente, vale-se também da teoria da montagem de 

Walter Benjamin, por sua aproximação metodológica na leitura de imagens4.  

“A leitura por imagens na descaracterização de um contínuo cotidiano 
apresenta uma estreita união metodológica e epistemológica entre as 
posturas de Walter Benjamin e as propostas que deduzimos do estudo de 
vários conceitos de Charles Sanders Peirce, sobretudo, de sua 
fenomenologia.” (Ferrara, 2000, p. 127) 
 

A montagem em Benjamin opera por citações do passado, que ainda que aborde 

descontinuidades temporais cronológicas, pode permitir uma reescritura da história. A 

prática da montagem propõe um leitor de imagens que reconhece, revela e redime o 

passado (Ferrara, 2000, p. 127) a partir de sua capacidade repertorial intelectiva; portanto, 

revelando-se também o potencial cognitivo deste leitor. 

Objeto empírico da pesquisa 

A experiência de turismo comunitário tem demonstrado relatos de culturas próprias, 

manutenção de patrimônios tangíveis e intangíveis que se tornam o mote para muitos 

visitantes. Assim, podem-se verificar em Batoque no município de Aquiraz, CE; Prainha do 

Canto Verde em Beberibe, CE; o projeto de hospedaria familiar no município de Icapuí, CE; 

em Nova Olinda, região do Cariri cearense; no Assentamento Coqueirinho em Fortim, CE; 

comunidades de Trairi, CE (Coriolano e Vasconcelos, 2012, pp. 59-103); no Canal do 

Uruguai, Salvador, BA; na Rota da Liberdade, Recôncavo Baiano, BA; na Rede Tucum, 

                                            
4
 Entende-se a “imagem” não só como representação bidimensional do espaço (a fotografia de um 

lugar, por exemplo); mas a imagem do lugar “guardada” na memória ou até a imagem 
instantaneamente fruída como experiência.  
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litoral, CE; Serra Gaúcha, RS; no município de Mariquina, Chile; os Caminhos Rurais, nas 

proximidades de Porto Alegre, RS; entre outros. Dentre eles, destaca-se como objeto desta 

pesquisa a hospedaria Montanha Beija-Flor Dourado, localizada no município de Morretes, 

PR, Brasil.  

 

Empiria e métodos interpretativos: resultados 

Tendo o objeto Hospedaria Beija-Flor Dourado e o auxílio da leitura espacial e de 

imagens a partir das fundamentações de Peirce e Benjamin, tomam-se alguns signos do 

passado para explanar a espacialidade do objeto como potenciais signos de contribuição ao 

ideal de participação. Neste sentido, vale a sugestão de Cornelius Castoriadis, o qual 

identificou nas reuniões da ágora grega ou ecclesia (como evento do encontro na pólis) 

formas intermediárias entre as instâncias pública e privada e que denotam valores que 

tratam os cidadãos em comum; colocando-os em igualdade nas decisões das demandas 

sociais.  

Toma-se então a ágora grega de Priene (Figura 02) como possível citação do passado 

para explicar os espaços da hospedaria como potencialidade à participação.   

 

 

Figura 02. Plano da ágora de Priene 
Fonte: www.photobucket.com 

 

Sabe-se que o grande vazio central da figura acima era o suporte espacial para as 

manifestações ditas democráticas da pólis grega – o senado na ágora – ponto final de uma 

série de entroncamento de caminhos da pólis que assim direcionavam os cidadãos para 

este espaço. Ali todos eram iguais e podiam discursar e se manifestar acerca dos assuntos 

http://www.photobucket.com/
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de comum interesse. Platão e Aristóteles discorreram sobre o valor da ágora. Mas para 

configurar um espaço neutro a ágora se constituía em uma única cota ao rés do chão, 

impedindo (inclusive) hierarquizações espaciais que pudessem diferenciar um cidadão de 

outro pelo posicionamento em altura. E mais: para criar tal neutralidade perante o restante 

da pólis havia uma colunata (Figura 03) ao seu redor que impedia visualmente o destaque 

de alguma arquitetura civil, de sorte que o ocupante no interior da ágora apenas tinha tal 

colunata em seu campo de visão. Tal colunata veio a ser disseminada efetivamente na 

posterior arquitetura clássica romana e seguidamente na arquitetura renascentista italiana, 

ficando conhecida então como loggia – espaço intermediário entre o público (praça, ágora) e 

o privado (residência, comércio), também como suporte para práticas comerciais. 

 

 

Figura 03. Colunata na ágora de Priene 
Fonte: www.parasolholidays.com  
 

Tomando-se, para comparações com a citação do passado da ágora com a 

Hospedaria Beija-Flor Dourado (Figura 04), pode-se assim relacioná-las.  

 

http://www.parasolholidays.com/
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Figura 04. Implantação com plantas das arquiteturas da Hospedaria Beija-flor Dourado 
Fonte: levantamento arquitetônico por Felipe Kaspary 
 

Há um grande vazio espacial (tal como a ágora) conformado pelas arquiteturas da 

casa (meio de hospedagem), do espaço de convivência e pela lagoa (como barreira física 

de transposição); sugerindo o encontro de um grupo considerável de pessoas. Neste espaço 

é onde ocorrem encontros casuais e que fazem parte também das atividades da hospedaria, 

é onde as pessoas fazem conversam e até fazem refeições. 

O papel da colunata da ágora pode ser atribuído por analogia e extensão aos 

elementos naturais de morro, vegetação e pequena lagoa que configuram e delimitam o 

arcabouço deste vazio (Figura 05). Este espaço também pode gerar um sentimento de 

igualdade, reforçando os laços coletivos, pois as pessoas podem codificar um sentido de 

coletividade pela ancestralidade dos elementos naturais comuns a todos. 
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Figura 05. Vistas do vazio ocasionado pela lagoa, espaço de convivência e residência (meio de 
hospedagem). Hospedaria Beija-Flor Dourado, Morretes, PR 
Fonte: arquivo dos autores 

  

Eis que a espacialidade originada pela colunata na ágora grega (ou a loggia) pode ser 

interpretada na hospedaria como a varanda frontal da residência (meio de hospedagem), 

por também ser o espaço intermediário do vazio (de uso coletivo) e a residência (meio de 

hospedagem) (Figura 06). 

 

 

Figura 06. Duas imagens da varanda da hospedaria com destaque para as redes de descanso. 
Hospedaria Beija-Flor Dourado, Morretes, PR 
Fonte: arquivo dos autores 

Cabe observar a presença de redes de deitar como oportunidade ao descanso, mas 

também o rearranjo delas que podem se apoiar em vários troncos, criando diferentes 

situações para o contato interpessoal. Como condição pretérita, por “extensão” e analogia, 

pode-se citar o interior da oca que abarca esta oportunidade do encontro – expressão 

espacial da cultura essencialmente brasileira. 

No interior da residência, onde se dá o meio de hospedagem, também é possível 

identificar signos espaciais para o ideal de participação: a cozinha como espaço de uso 

coletivo e de sociabilidade. A cozinha residencial brasileira se constituiu ao longo do tempo 

como um lugar primordial do encontro familiar e até para a recepção das pessoas mais 

próximas à família (Lemos, 1976). Assim pode se “ler” na cozinha da hospedaria (Figura 07), 
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a qual guarda proporções consideráveis para o maior número de hóspedes possíveis e seus 

anfitriões – possível metáfora de uma grande família e seus amigos mais íntimos.  

 

 

Figura 07. Interior da cozinha. Hospedaria Beija-Flor Dourado, Morretes, PR 
Fonte: arquivo dos autores 

 

Como assinala Michel Maffesoli (segundo Dias, 2002:132), uma refeição (o quão mais 

coletiva possível) é uma condução também à comunicação (colocar em comum), daí 

também a oportunidade à informação como amparo à participação. Cabe ressaltar que a 

comunicação tratada aqui não é unicamente verbal, ela assume uma totalidade entre 

palavras, objetos, gestos, etc (Michel Maffesoli como citado em Dias, 2002, p. 136):  

“(...) a refeição é um ato social fundamental, na medida em que oferece a 
seus parceiros uma experiência impressionante das relações sociais, 
fixando solidamente a coesão, fazendo momentaneamente desaparecer as 
imposições e os desnivelamentos, (e) exacerbando-os (...)” (F. Lange 
segundo Michel Maffesoli como citado em Dias, 2002, p. 132) 
 

Mas se pode vincular a refeição não somente como uma sociabilidade afável: 

Maffesoli e F. Lange (como citado em Dias, 2002, p. 132) nos expõe a refeição como 

conflito. Como nas práticas de vizinhança, há uma provocação teatralizada nos ritos ao se 

comer (forma como se pegam os talheres, maneiras de se compor a comida no prato, a 

escolha de determinados alimentos, a cultura acerca dos condimentos, as formas de serviço 

ao servir, a diferença entre culinária e gastronomia, etc), mas que podem tender a uma 

harmonia dinâmica (Maffesoli como citado em Dias, 2002, pp. 132-133): “(...) são indícios de 

uma troca simbólica que tenta escapar da dominação do poder ou dos diversos “dever-ser”. 

(Michel Maffesoli como citado em Dias, 2002, p. 135). 

Outro elemento arquitetônico que faz parte do conjunto da hospedaria é o Espaço de 

Convivência (Figura 08) ou Convivialidade (assim denominado pela hospedaria). Tal como 
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descrito para a ágora grega ou para uma távola redonda, sua espacialidade (em forma de 

um octógono) não estabelece hierarquização sócio-espacial para qualquer um dos 

ocupantes; aliada ao rés do chão em cota única que também não diferencia qualquer 

ocupante em altura.  

No octógono ocorrem algumas atividades que envolvem o turismo comunitário da 

hospedaria. As pessoas usam este espaço para cantar, dançar, aprender técnicas de 

artesanato local e gastronomia. Este é o lugar onde ocorrem os eventos de maior 

importância comunitária dentro do espaço físico de toda a hospedaria.  

 

 

Figura 08. Duas imagens do interior do Espaço de Convivência ou Convivialidade. Hospedaria 
Beija-Flor Dourado, Morretes, PR 
Fonte: arquivo dos autores 

 

Conclusões 

A aproximação de dois temas aparentemente distintos – meio de hospedagem e 

participação – pode contribuir tanto para a área do conhecimento do turismo e hotelaria, 

bem como para as instâncias ligadas à política pública das cidades na construção de suas 

demandas e a necessária inclusão neste debate de seus cidadãos, técnicos especialistas e 

até mesmo pessoas muitas vezes não ligadas efetivamente à comunidade local que trazem 

novas possibilidades para cumprimento de metas e objetivos através de suas diferentes 

experiências (incluem-se aqui até mesmo os turistas). E mais: o turista disposto a vivenciar 

uma cultura pode aprender a desenvolver habilidades e atividades que não estejam ao 

alcance em seu cotidiano, ou em sua comunidade; ou seja, o intercâmbio entre pessoas de 

diferentes comunidades e culturas possibilita um surgimento de uma nova comunidade 

(ainda que temporária em alguns casos) com objetivos específicos. 
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Neste sentido, podem-se vislumbrar algumas generalizações a partir das leituras 

espaciais da pesquisa. 

A configuração e sistematização de uma nova categoria do meio de hospedagem, 

que terá como mote um espaço que ampara discussões no sentido de formular demandas 

sócio-espaciais, uma espécie de hotel de participação (por hipótese), que não é aquele que 

poderia ser identificado como o de treinamento e imersão de empresas; mas aquele aberto 

a toda comunidade local e possíveis colaboradores exógenos ou hóspedes oportunos para 

tanto. Pode-se pensar então em um turismo da participação como pretensa construção 

epistemológica.  

De outra maneira, pode-se indagar o fato do custo de serviços de hospedagem 

configurar uma limitação à prática deste tipo de participação. Neste caso, deve-se elencar 

(tal como o estudo de caso e objeto empírico aqui arrolado) um meio de hospedagem em 

que estes custos não são onerosos, ponderando os possíveis ganhos que o tempo e o 

espaço deste tipo de participação podem ocasionar. Mesmo porque qualquer outro suporte 

espacial para a prática de ações participativas incluem custos públicos. 

Passados alguns anos das experiências democráticas acerca do direito à cidade no 

Brasil, remontando-se o que se tem experimentado desde a Constituição de 1988 (em seu 

capítulo do “Direito à Cidade”), os planos diretores participativos, os (já) resultados dos 

desdobramentos do Estatuto da Cidade; pode-se inferir sobre uma pretensa participação 

que, muitas vezes, não se constitui como uma pretensa democracia; pode-se falar 

(inclusive) em cooptação da população por interesses particulares e privados sobre a 

cidade, e que pode ser oriunda de formas participativas precárias (por assim dizer) enquanto 

formação de consciência, informação e comunicação necessárias. Eis então a possibilidade 

de interpretar o tempo e o espaço de um meio de hospedagem como contribuinte de 

manifestações participativas.  

Numa perspectiva vindoura dos desdobramentos desta pesquisa seria uma análise 

das condições espaciais e seu efetivo uso social porque se observam na hospedaria, até o 

momento, vivências com apelo vinculado à comunidade local, sendo elas: atividades com o 

mote agro-industrial da mandioca, do café e de cana-de-açúcar; produção artesanal de 

licores, os quais são vendidos em feiras no centro do município de Morretes, PR e 

gastronomia típica local. A partir disto, percebe-se entre os ocupantes o interesse mútuo 
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pelo que fazem em períodos destinados ao lazer, como convivem entre si; enfim, todo e 

qualquer tipo de intercâmbio cultural que se aflora; os hóspedes parecem sair “enobrecidos” 

e, de alguma maneira, adquiriram um conhecimento que pode mudar seus hábitos para uma 

vida melhor. Para os moradores locais, nota-se uma demonstração de interesses comuns, 

mas também exercitam um intercâmbio cultural e social com os visitantes. 
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