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UM ESTUDO SOBRE A HOSPITALIDADE EM CAMBOINHAS: 

 SOB A ÓTICA DOS ATORES SOCIAIS 

 

MATHEUS MELLO AVELINO 

 
 
RESUMO: O presente artigo objetiva compreender as relações de hospitalidade sob a ótica 
dos agentes em Camboinhas, Niterói, Rio de Janeiro. Tendo como objetivos específicos, 
buscar identificar os agentes da hospitalidade, tais quais, os moradores, os visitantes e os 
trabalhadores. Além de verificar a presença do estado garantido uma hospitalidade urbana 
para todos esses atores sociais, e por meio de um estudo sobre a história do bairro de 
Camboinhas identificar fatores relevantes para a formação das especificidades, no que diz 
respeito a sua hospitalidade. A relevância do estudo é dada no momento em que é 
encontrado pouco estudo relacionado a tais questões sobre o bairro escolhido, em um 
ambiente em que a hospitalidade tradicionalmente é questionada. Optamos por uma 
metodologia de caráter qualitativo descritivo, sendo ela exploratória, e para obtenção de 
dados para atingir objetivos determinados para o artigo, fizemos entrevistas 
semiestruturadas com questões que serviram como norte para uma conversa informal. 
Constatamos que o bairro de Camboinhas tem uma hospitalidade com  mais problemas com 
o visitante, principalmente no que diz respeito a relação do mesmo com o morador.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Hospitalidade, Camboinhas, Hospitalidade urbana, Inospitalidade, 

Hostilidade. 

 

 
ABSTRACT: This article‟s goal is to study and understand the aspects of hospitality in the 

neighborhood of Camboinhas, Niterói, Rio de Janeiro. focusing mainly on identifying THE 
AGENTS of hospitality, such as the locals, the visitors and the workers. In addition to 
observe or not the presence of the state guaranteeing hospitality to all social factors, based 
upon a study on the neighborhood of Camboinhas, To identify the necessary factors in order 
to form specificities when it comes to it‟s hospitality. The relevance of this study is given, as 
you can only find a a  few articles and studies related to such a topic, in an environment 
where hospitality is most often questioned. We chose a methodology of descriptive 
qualitative character, being exploratory, and to obtain data to reach specific objectives for the 
article, we proceeded to conduct semi-structured interviews with questions that served as the 
foundation for an informal conversation. We found that the neighborhoodd of Camboinhas 
has a delicate hospitality with their visitors, specially when we look into the local resident and 
the visitor relationship. 
 
KEYWORDS: Hospitality, Camboinhas, Urban hospitality, Inhospitality, Hostility. 
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INTRODUÇÃO 

 

Conhecer novos lugares é parte da realidade de qualquer ser humano durante 

a vida, visto que somos envoltos por novas informações desde o nosso nascimento. 

No entanto, inúmeros fatores alteram a naturalidade e facilidade com que isso 

ocorre, gerando, assim, uma complexidade e consequente necessidade de estudos 

sobre temas que se desenvolveram a partir de cotejos, dentre eles o estudo sobre a 

hospitalidade. 

Para a hospitalidade, há ambientes nos quais determinada população local 

não se sente confortável em receber novos visitantes, e, dentre muitos motivos que 

podem gerar uma insatisfação que justifique tal repulsa, a inospitabilidade (fruto 

dessa “falta de hospitalidade” em receber o sujeito novo) se torna imperativa em 

qualquer cenário. Dessa forma, e entendendo dito contexto, o artigo aborda uma 

temática sensível, mas presente no dia a dia, e importante à análise, com um olhar 

voltado para o bairro de Camboinhas, situado na Região Oceânica da cidade de 

Niterói, que possui um forte apelo turístico. 

O presente artigo tem como premissa situar e identificar os atores da 

temática, sendo eles: moradores, comerciantes e poder público, que atuem em 

Camboinhas. Desta forma, reconhecemos a pluralidade dos personagens. Assim, 

também admitimos alcançar apenas uma parcela dos atores, na tentativa de 

identificar razões causadoras de uma eventual inospitalidade no bairro.  

Camboinhas conta com belezas naturais diversas, e vem sendo cada vez 

mais observada como um importante ponto turístico da cidade de Niterói. Tendo 

como norte a avaliação da hospitalidade urbana, observando fatores como a 

acessibilidade, legibilidade e a identidade (GRINOVER, 2006), buscamos responder 

a uma questão recorrente sobre o bairro: “De que forma os „moradores‟ veem o 

acesso de outros frequentadores em seu bairro?”. 

Levamos em consideração pesquisa feita1, pelo Observatório do Turismo do 

Rio de Janeiro (2013), em grandes eventos realizados nesta cidade. Grande parte 

dos turistas que visitam outras cidades tem Niterói como um provável destino, foi 

assim no Rock in Rio e na Copa das Confederações (ambos em 2013), com 42,9% e 

30% dos turistas, respectivamente aos eventos citados, tendo como destino a cidade 

de Niterói. É notório, portanto, o reconhecimento dos atrativos turísticos, dada a 

                                                             
1  Disponível em: <http://www.observatoriodoturismo.uff.br> Acesso em: 4 abr. 2018. 
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importância dos grandes equipamentos culturais, tais como o Museu de Arte 

Contemporânea, o Caminho Niemeyer, equipamentos de entretenimento e utilidades 

como calçadões para caminhadas, ciclovias, skate parks, trilhas, bem como a 

presença de praias em diversos pontos da cidade, como em Icaraí, São Francisco, 

Piratininga, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara.   

  Tendo em vista os fatos citados nos parágrafos anteriores, e somando a eles 

o desenvolvimento urbano, com construções de novos caminhos, tentando conectar 

a Região Oceânica à cidade de Niterói na tentativa também de potencializar o 

turismo da área -  a tendência é de colocar cada vez mais à prova a já questionada 

hospitalidade dessa região, e, principalmente, no bairro de Camboinhas. Como visto 

em um trecho de um texto de um site2 especializado na Região Oceânica. 

 

Mas a população de Niterói adora que suas praias sejam 
desconhecidas e o fato de que chegar lá seja uma aventura. Isso 
evita que as praias encham muito e, principalmente, lotem de turistas. 
Assim, as praias continuam meio vazias, tranquilas, perfeitas para um 
dia de sol. Enquanto isso, lá do outro lado da Baía, as praias do Rio 
de Janeiro estão lotadas, quase sem lugar para se mexer. (ABDALLA, 
2016) 
 

Consideramos relevante um estudo que desmembre as especificidades dos 

moradores, nessa relação com o “sujeito novo” que frequenta as praias locais da 

Região Oceânica, visto que podemos observar ocorrências com similaridades em 

outras praias da mesma região, como em Itacoatiara, na qual pichações foram feitas 

em repúdio a novos visitantes3. Frequentes boatos também são percebidos, como 

um caso recente, que se espalhou pelas redes sociais, com notícias falsas, sobre 

haver um tubarão na praia. Cabe, também ao estudo, avaliar se tais atos são 

disseminados eventualmente com intuito de afastar esse “sujeito novo”. 

Vale ressaltar que objetivo do estudo é analisar as relações de hospitalidade 

de Camboinhas sob as óticas dos agentes sociais do bairro, além da hospitalidade 

dos moradores e frequentadores mais assíduos, como indivíduos, traçando, deste 

modo, um perfil que obedeça às complexidades de que o estudo precisa, podendo 

ser usado como apoio para novos estudos, e também a fornecer dados relevantes 

sobre o objeto de estudo do presente artigo. 

                                                             
2 Disponível em: https://portalregiaooceanica.com.br/conhecendo-regiao-oceanica/. Acesso em: 04 

abr. 2018. 

3 Disponível em:  https://oglobo.globo.com/rio/bairros/o-que-esta-por-tras-do-ataque-de-tubarao-da-
onca-em-itacoatiara-20415316. Acesso em: 25 abr. 2018. 
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Como objetivos específicos, propomos uma identificação dos agentes da 

hospitalidade, sendo eles, os moradores, trabalhadores, barraqueiros, entre outros 

atores relevantes. Além de verificar a presença do Estado, garantindo a 

hospitalidade urbana no bairro e, através de aspectos históricos, buscar entender o 

porquê dessas especificidades no que tange ao “bem receber” da região de 

Camboinhas.  

A metodologia do artigo foi de caráter qualitativo descritivo, sendo ela 

exploratória. Para coleta de dados, a fim de embasar o artigo, foram usados meios 

de pesquisa como observação sistemática, entrevistas semiestruturadas, as quais 

se caracterizam por terem perguntas previamente preparadas, com o intuito de 

serem questões norteadoras, sendo assim abertas a alterações e adições de acordo 

com as respostas dos entrevistados. Trazemos, para além da entrevista, pontos de 

observação técnica sobre o convívio que o autor tem com o bairro, visto que o 

mesmo é um frequentador assíduo há anos. 

Na primeira parte do artigo abordaremos aspectos da hospitalidade, 

contextualizando de acordo com autores clássicos e contemporâneos, como Luiz 

Octávio de Lima Camargo (2004), Lúcio Grinover (2006) e Valéria Ferraz (2013), 

entre outros, que contribuíram na tentativa do autor de conceituar a hospitalidade de 

forma que o artigo se torne claro e atinja seu objetivo. 

Na segunda parte, trataremos sobre o bairro de Camboinhas e a 

hospitalidade nele presente. Contextualizaremos também com seu perfil histórico e 

desenvolvimento, com o intuito de trazer à discussão os fatores que levaram o bairro 

a ser o que é hoje, e seu porquê. Deste modo, buscamos esclarecer a razão da 

escolha do bairro como objeto de pesquisa deste estudo, e a justificativa da 

relevância. 

Na terceira parte, expomos o processo de coleta de dados e da observação 

deles em relação ao que pesquisamos, traçando assim comparativos com o 

referencial teórico exposto, com mais atenção no capítulo um. Mostramos o 

processo de diálogo com as partes envolvidas e relevantes para gerar a resposta da 

questão levantada pelo artigo. 

Na quarta e última parte tecemos observações sobre os dados extraídos, 

correlacionado à teoria, e ao bairro de Camboinhas, para um apontamento, 

indicando se os objetivos propostos foram atingidos, gerando um material capaz de 
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ser base para estudos futuros, e com capacidade de se tornar referência para 

possíveis melhorias necessárias no bairro de Camboinhas.  

 

1 HOSPITALIDADE  

 

Nesta seção, apresentaremos o conceito da hospitalidade, e levamos em 

conta a importância histórica do tema, visto que este é debatido ao longo do 

desenvolvimento da humanidade, como constrói Camargo (2004, p. 15), ao citar 

Marcel Mauss (1974), em “Ensaio sobre a dádiva e o dom”, obra na qual é 

explicitado, inclusive, que questões sobre essa temática têm ocorrência desde as 

sociedades mais arcaicas.  

 Camargo (2004) cita que a noção sobre os aspectos da hospitalidade pode 

ser percebida a partir dos mitos desenvolvidos pela sociedade grega antiga, ou em 

diversas citações bíblicas, além de ressaltar que, nessas percepções históricas, a 

prática da dádiva da hospitalidade é “premiada”, e a não realização de atitude 

hospitaleira é “passível de punição divina”. Essas abordagens fortalecem um 

enfoque e relevância históricos, o que consequentemente contribui para a 

perpetuação das noções de hospitalidade ao povo até os tempos presentes. 

 Dessa forma, para corroborar a conceituação e contextualização sobre a 

hospitalidade, e levando em consideração posicionamentos teóricos abordados 

citados acima, trazemos um poema4 escrito pelo autor do artigo, com o intuito de 

dialogar com os autores clássicos da temática, propondo, assim, um entendimento 

outro ao tema, olhando por diferentes perspectivas: 

 

Eu descobri sobre hospitalidade... 
Eu descobri que vai muito além só da boa hospedagem, 

Eu descobri que vai muito além só da vontade, 
E da obrigatoriedade. 

 
O que eu descobri sobre hospitalidade 

Foi que é um conjunto de sentimentos e ações, 
Como alteridade 

Bondade, 
E reciprocidade. 

                                                             
4 O poema citado foi apresentado pelo autor do artigo, na disciplina “Tópicos de Hospitalidade em 
Contextos Contemporâneos”, durante a graduação. Também foi citada em projeto para ingresso no 
Doutorado pelo professor da mesma disciplina, Reginaldo de Lima Moura.    
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O que eu descobri sobre hospitalidade 
É que funciona como um combinado, 

Do altruísmo com o ato, 
 
 

Sem esperar um “obrigado” 
O que eu descobri sobre hospitalidade 

É que vai além do querer ser, 
E sim uma capacidade, 

 
De praticar a generosidade. 

Eu descobri sobre hospitalidade 
Que sua forma mais genuína talvez nunca seja alcançada novamente, 

Mas somente a busca por tamanha complexidade, 
É o melhor meio de ajudar a humanidade. (AVELINO, 2016) 

 
 Importante ressaltar que a hospitalidade pode ser acordada e contextualizada 

de várias formas, como visto no poema acima, e é inegável que, de acordo com o 

texto apresentado, a hospitalidade é uma prática poderosa no que tange à 

capacidade de ser um objeto de mudança na sociedade atual, concordando com 

Lashley e Morrison (2004, p. 5), quando afirmam que “[...] a hospitalidade envolve, 

originalmente, mutualidade e troca e, por meio dessas, sentimentos de altruísmo 

beneficência”. Coincide, também, diretamente com esta ideia, quando cita alteridade 

como uma das particularidades de maior importância da hospitalidade, quando 

Camargo (2004, p. 15) contribui que: A hospitalidade é “[...] o primeiro passo para a 

alteridade, primeiro grau do compromisso”. 

Camargo (2004, p. 15) ainda cita que “[...] a dádiva não é um ato isolado, eis sua 

grande descoberta. Inscreve-se num processo que compreende três momentos que 

se repetem indefinitivamente: dar, receber e retribuir”. Mostra que a hospitalidade, a 

partir do momento em que é praticada, desenvolve um ciclo que gera mais 

hospitalidade, visto que, uma vez exercida, traz implícito um débito (CAMARGO, 

2004). Ainda, segundo Lashley e Morrison (2004, p. 12), “[...] as atividades de 

hospitalidade ajudam no desenvolvimento de laços sociais com terceiros e na 

satisfação subsequente das necessidades sociais”, colocando a hospitalidade como 

um desejo natural inato ao ser humano. Sendo assim, grande parte das pessoas, em 

algum momento da vida, irão iniciar o ciclo contínuo citado pelo referido autor. 
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1.1 HOSPITALIDADE URBANA 

 

No que diz respeito à hospitalidade e os ambientes em que ela se manifesta, 

é importante ressaltar que primordialmente na visão de Ferraz (2013, p. 29), elas 

acontecem em três campos, ou domínios: “doméstico - o espaço da casa; comercial 

- o espaço do hotel; e público - o espaço da cidade”. Segundo a autora esses são os 

domínios que ditam e onde acontecem os momentos da hospitalidade durante a 

vida. Dessa forma, ela vai totalmente em direção ao que cita também, Camargo 

(2004), no que diz respeito aos três espaços em que acontece a hospitalidade. 

Porém, já para Godbout (1999, p. 92, apud FERRAZ, 2013, p. 46), existe um outro 

domínio relevante, como pode se entender no trecho a seguir: 

 

Acredita que as três esferas da hospitalidade (doméstica, comercial e 
público) são insuficientes para representar a sociedade moderna. Ao 
tentar mostrar em que sentido a reflexão sobre a dádiva é crucial 
mesmo em nossos dias, o autor acredita que há uma outra esfera 
onde a dádiva atua, típica das sociedades modernas, a dádiva a 
estranhos (ou o dom moderno). 
 

 Entretanto, para o presente artigo é relevante, e, portanto será focado, o 

domínio público, pois é nele que acontece a hospitalidade urbana, concordando com 

o que diz Ferraz (2013, p. 30), “[...] derivada da hospitalidade pública, a 

hospitalidade urbana engloba, entre outras coisas, a relação que se estabelece entre 

o espaço físico da cidade e seus habitantes e visitantes”. Admite-se, com isso que 

os autores dessa face da hospitalidade, e para que ela aconteça, precisam ter um 

bom diálogo com a cidade, principalmente no que diz respeito à sua estrutura e 

serviços oferecidos, de tal modo, que se constitui uma forte ligação entre os 

conceitos da hospitalidade urbana e a ideia de cidadania e civilidade (FERRAZ, 

2013). Assim sendo, corrobora com a visão do Grinover (2006, p. 31), quando diz 

que:  

 
Já foi dito que a hospitalidade é uma qualidade social antes de ser 
uma qualidade individual: é um fenômeno que implica uma 
organização, um ordenamento de lugares coletivos e, portanto, a 
observação das regras de uso desses lugares.     

 

O entendimento entre esses dois atores gera, assim, uma relação 

hospitaleira. 
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 No que diz respeito à presença da hospitalidade urbana, é importante 

perceber que há fatores únicos nesse aspecto, e que a diferencia de outras frentes 

no que tange os espaços em que ela acontece. A principal diferença ocorre quando 

se entende o ciclo da hospitalidade (CAMARGO, 2004). Atentamo-nos para esse 

fato, porque, durante a hospitalidade no espaço urbano, o ciclo contínuo do dar, 

receber e retribuir é quebrado, visto que, no momento da retribuição, o visitante5 

nunca vai conseguir devolver no mesmo nível do que lhe foi entregue (FERRAZ, 

2013). Consequentemente gera-se uma relação com o gestor do local em que essa 

hospitalidade acontece como é entendido no trecho abaixo (FERRAZ, 2013, p. 20): 

 

Ao relacionar o sistema de dádiva à hospitalidade urbana, a tríplice 
obrigação acontece por meio de direitos e deveres cívicos. Por um 
lado, o anfitrião, no papel de gestor público, oferece uma série de 
sensações de bem-estar ao visitante, como segurança, iluminação, 
mobilidade urbana, saúde, educação e alimentação, entre outras. E, o 
hóspede, no papel de turista ou morador, retribui por meio de ações 
de civilidade e cidadania. 
 

Isto é, quando o gestor oferece um ambiente hospitaleiro, a tendência é que 

os visitantes do lugar retribuam, conservando melhor o espaço. Dessa forma, cabe 

ao gestor entender o espaço urbano sob uma ótica hospitaleira e seguindo o que diz 

Grinover (2006, p. 40), em: “Faz parte da cidadania a incorporação do território como 

espaço não só de habitação, mas também de vivência e convivência”. Corrobora, 

assim, para o entendimento de um Estado um promotor de hospitalidade não só no 

que concerne a hospitalidade urbana, mas também promovendo um espaço 

agradável, em que pessoas se conheçam e gerem laços.  

Como afirma Ferraz (2013, p. 58) “[...] ou seja, cabe ao gestor público dar 

uma série de condições para que o visitante desfrute da cidade. Com isso, a chance 

de se estabelecer um vínculo entre indivíduo e lugar se torna maior”, além de 

promover a hospitalidade no ambiente público, o gestor aumenta a chance de 

identificação do visitante com o local, logo aumenta também a chance de que esse 

visitante volte, como afirma Ferraz (2013, p. 21), em “[...] tem-se como hipótese que 

cidades hospitaleiras tendem a reforçar o vínculo de moradores e visitantes com o 

lugar, levando ao aumento da atratividade, da permanência e da intenção de 

retorno.”.  

                                                             
5 Entende se por “visitante” como um termo capaz de englobar todos os tipos de pessoas que 
possam estar passando por determinado espaço, como cita Feraz, Valéria (2013). 
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 Ao compreender esses conceitos e definições, entende-se que, estudar um 

ambiente sobre os olhos da hospitalidade urbana é analisar de acordo com sua 

estrutura e avaliar se ela é hospitaleira ou inospitaleira (GRINOVER, 2006), sendo 

essa avaliação estrutural concernente tanto ao anfitrião quanto ao visitante, 

respeitando a ótica da Ferraz (2013, p. 53), quando afirma que “[...] espaço público é 

o espaço tanto do anfitrião quanto do hóspede”. 

 Parte do princípio da hospitalidade urbana é também captar os conceitos 

básicos da avaliação, e de acordo com Grinover (2006, p. 30), “[...] é o nosso desejo 

discorrer sobre o fato de que uma cidade é, ou não, hospitaleira em função da 

coexistência de três dimensões fundamentais: a acessibilidade, a legibilidade e a 

identidade”, porém, Ferraz (2013), discorda parcialmente no que tange aos 

conceitos base para esse processo de avaliação. Na sua visão, o estudo da 

hospitalidade urbana se dá sob uma ótica mais espacial, observando quatro fatores: 

Diversidade, permeabilidade, legibilidade e conforto. Visualizando então essas 

esferas, se chegaria a um estudo embasado o suficiente para gerar um resultado 

mais fidedigno, e que representasse um olhar mais próximo às experiências dos 

visitantes de acordo com a autora. 

 No que tange à acessibilidade, de acordo com Grinover (2006, p. 37): 

Evoca diversos conceitos ligados às possibilidades de acesso dos 
indivíduos, ou de grupos sociais, a certas atividades ou a certos 
serviços que estão presentes na cidade, devendo proporcionar a 
igualdade de oportunidades aos usuários urbanos e, por isso, o 
acesso à cidade é um direito a todos.  
 

Portanto, acessibilidade é a avaliada pelo quanto à cidade está preparada 

para receber os visitantes, e se ela possibilita e facilita os caminhos de determinado 

lugar, de modo a que todos tenham igualmente a possibilidade de acessar qualquer 

ponto do ambiente em questão, como argumenta Camargo (2004, p. 54) 

“Hospitalidade pública é  a hospitalidade que acontece em decorrência do direito de 

ir-e-vir.” 

Para além das possibilidades de se chegar a algum ponto definido, a 

acessibilidade contempla a possibilidade de acesso a múltiplos âmbitos como 

argumentou Grinover (2006, p. 37):  

[...] ao lado dessa acessibilidade física, tangível, há outro tipo de 
acessibilidade que se poderia denominar de intangível, ou até de 
virtual: trata-se da acessibilidade à cultura, à informação que pode ser 
dar pela possibilidade da população da cidade ou de estranhos.  
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Ainda segundo Grinover (2006), a cidade tem como obrigação dar a 

possibilidade de aproximação entre seus habitantes, dessa forma promovendo a 

interação social e a troca cultural. 

 No que diz respeito à legibilidade, Grinover (2006, p. 42) afirma que:  

 

Por legibilidade entende-se a qualidade visual de uma cidade, de um 
território, examinada por meio de estudos da imagem mental que dela 
fazem, antes de qualquer outro, os seus habitantes.  
 
 

Grinover (2006) indica que essa face no estudo da hospitalidade urbana se dá 

por quão bem a cidade pode ser lida e interpretada nas imagens que ela apresenta. 

Como contribui Massimo Canevacci (1997 apud GRINOVER, 2006, p. 42), ao dizer 

que “[...] uma cidade que se comunica com vozes diversas e todas co-presentes: 

uma cidade narrada por um coro polifônico”. 

 Grinover (2006, p. 42-43), diz ainda que a cidade legível precisa ser entendida 

por todos os visitantes, e dessa forma passar suas especificidades.  

 
Uma cidade que será “lida” e interpretada usando-se pontos de vista 
diferentes, vozes autônomas, com suas regras, seus estilos, suas 
improvisações; isso tudo determinado por comunicar seu estilo 
particular de vida, os valores, as crenças, os comportamentos 
explícitos e implícitos, que os antropólogos costumam chamar de 
“cultura”. 
 

Canevacci (1997) colabora, ainda, dizendo que a cidade é o lugar do olhar, e 

que é importante que a cidade transmita suas características. 

Já Ferraz (2013) discorda sobre legibilidade de Grinover neste sentido. Na 

visão da autora, o entendimento de legibilidade de um ambiente se dá de maneira 

mais singular, sendo interpretada de acordo com a leitura de cada visitante sobre 

pequenos trechos da cidade, durante sua experiência. Para ela, não acontece de 

uma só vez, mas vai amadurecendo de acordo com a vivência no ambiente em 

questão. Para a autora “[...] o habitante constrói por si mesmo uma imagem física de 

um lugar com a ajuda de sua experiência e de sua memória”. (FERRAZ, 2013, p. 

102). 

Como identidade, entende se, segundo Grinover (2006, p. 47), que:  

dessa forma, a própria identidade é alcançada pela relação entre 
sistemas espaciais, temporais, e sociais da cidade, ou ainda, por 
fatores culturais, tais como a organização da comunicação e o 
sistema de lugares. 
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De acordo com o autor, a identidade é compreendida em como a cidade se 

caracteriza de acordo com as imagens, ou características que mais remetem a ela.   

Ainda por Grinover (2006, p. 47), “[...] o apelo à identidade é um resgate da 

coletividade ameaçada de se dissolver numa subcultura de massa”, em que, para 

ele, buscar a identidade se torna primordial, conforme fica mais difícil tentar 

encontrar algo que gere uma uniformidade geral em meio a uma sociedade 

complexa e cheia de singularidades, nessas diversas  “tribos”6 que a formam. 

No que diz respeito aos conceitos levantados por Valéria Ferraz (2013, p. 89-

90), a diversidade, permeabilidade e conforto (levando em consideração que a 

legibilidade já foi debatida anteriormente), entende-se, então, por diversidade: 

Por meio do atributo diversidade, por exemplo, é possível identificar a 
variedade de usos e atividades de um trecho urbano, assim como a 
variedade de espaços urbanos (espaços públicos e espaços privados 
de uso público) capazes de contribuir na geração de encontros entre 
pessoas, sejam elas moradores ou turistas.  

Valéria Ferraz traz no conceito o sentido de que é importante avaliar a 

quantidade e diversidade de atrativos no lugar em questão, sendo dessa forma 

capaz de atrair um maior número de pessoas de diferentes tribos sociais, e assim, 

promover mais encontros. 

 Em seguida, Ferraz (2013, p. 95), oferece o conceito da permeabilidade, no 

qual diz que:  

O segundo atributo espacial de hospitalidade proposto é a 
permeabilidade, que se apresenta como um elemento responsável 
pelo fluxo de pessoas que permeia os mais variados tipos de 
estruturas urbanas e pela visibilidade.  
 

A autora apresenta a ideia de que devem ser avaliadas e observadas as 

condições de locomoção dentro do local (o qual esta sendo avaliado), seja a 

locomoção de veículos ou pedestres, já que o movimento precisa ser olhado e 

interpretado como um fator relevante no bom receber.  

 Para Ferraz (2013, p. 107) sobre o conforto: 

O conforto está relacionado, portanto, com as demandas básicas de 
hospitalidade (doméstica), tais como a oferta de um lugar para sentar, 
o uso do banheiro ou um lugar seguro para se proteger das 
intempéries. 
 

Há, então a intenção de avaliar a condição do lugar com a finalidade de 

entregar ao visitante condições de suprir as necessidades, desde fisiológicas até a 

                                                             
6 Entende se por tribo, como um grupo de pessoas, seja ele pequeno ou grande, que partilham de 
características que o diferem do resto das pessoas. 
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necessidades básicas em geral. De acordo com a autora, a capacidade de gerar 

conforto em um ambiente é uma questão primordial na hospitalidade urbana, e é 

sumariamente importante trazer para essa hospitalidade conceitos característicos da 

hospitalidade doméstica, ampliando dessa forma a capacidade do ambiente em 

suprir um maior número de necessidades durante a passagem do visitante.  

 

1.2 DA INOSPITALIDADE À HOSTILIDADE 

 

No decorrer dos estudos sobre a hospitalidade, diversos sentidos e 

interpretações foram atribuídos a ela, porém no decorrer dessas ideias levantadas, 

questões que entram em conflito com a hospitalidade, foram percebidas. Entre elas 

a inospitalidade e a hostilidade.  

 Como inospitalidade entende se, segundo Camargo (2004), como a falta de 

hospitalidade. Um ambiente em que nenhum ciclo hospitaleiro é iniciado, onde não 

tende a se gerar laços e trocas. Ainda por Camargo (2015, p. 49), “Mas pode-se 

dizer que a inospitalidade resultante da predominância do anonimato é uma sequela 

do processo civilizador.” , Segundo o autor o desenvolvimento da civilização sob os 

pilares e características, a qual ela se desenvolveu e fortaleceu, tendem a atenuar 

essa inospitalidade e fazer a mesma se perpetuar como regra, em uma sociedade 

onde ambientes hospitaleiros se tornem exceção, “Pode-se dizer que a hospitalidade 

acontece nas frestas da inospitalidade dominante”, (CAMARGO, 2015, p. 44). 

 Camargo (2015), cita ainda que para se combater esse cenário que se 

perpetua, deve se exercitar a relação interpessoal, pois é nela que a hospitalidade 

acontece, é seu componente básico. Para o autor, além de praticá-las é importante 

questionar os frutos gerados nas ações durante essa tentativa de criação do laço. 

Como contempla Camargo (2015, p. 44) 

A hospitalidade, mais do que um fato observável, é uma virtude que 

se espera quando nos defrontamos com o estranho (e todo estranho 

é também um estrangeiro), alguém que ainda não é, mas deve ser 

reconhecido como o outro. Tudo se passa como se o sentido mais 

importante da noção seja perguntar-se se esse encontro resultou em 

estreitamento ou esgarçamento do vínculo social de início buscado. 

 Há de se considerar ainda de acordo com o entendimento da sociedade atual, 

entende se que a inospitalidade pode vir a aumentar em decorrência da crescente 



18 
 

  

violência, da agressividade, ou seja, em resposta ao ato hostil. Cada vez mais 

frequente na conjuntura contemporânea, dessa forma gerando a dificuldade de 

aproximação tão característica. Como argumentou Camargo (2015, p. 44) 

As pessoas habituam-se ao anonimato e a urbanidade ensina gestos 

tanto de aceitação como de recusa do contato: por exemplo, que se 

evite falar com desconhecidos ou que se os trate com a devida 

formalidade, que se evite deixar as emoções aflorarem em presença 

de outros, etc. Desse modo, o que se observa é a inospitalidade, o 

desinteresse no contacto, quando não a hostilidade que, não raro, 

decorre da própria inospitalidade. 

 Vale ressaltar ainda, que segundo Camargo (2015), atitudes hospitaleiras, às 

vezes podem estar seguindo um protocolo social estabelecido e não serem 

necessariamente genuínas. E muitas vezes dessa forma esconder desejos velados. 

 Já a hostilidade é o ato que se caracteriza por ser justamente o contrário da 

hospitalidade, como cita Camargo (2015, p. 59), “O mínimo deslize instaura o 

desconforto ou o verso da hospitalidade, que é a hostilidade (não por acaso de 

mesma raiz etimológica)”. Entende se então, que o já citado cenário atual inóspito e 

individual, é ainda um passo antes de um caos maior que seria a hostilidade. 

Portanto é preciso combater o processo ou uma forma de gatilho que leva um 

cidadão a sair de uma situação de inospitalidade a ter uma atitude hostil, além de 

levar em consideração a possibilidade, do ator da atitude hostil ter sofrido em algum 

momento com esse ato contrário a hospitalidade. Dessa forma gerando uma espécie 

de ciclo vicioso, onde a hostilidade gera mais hostilidade. Como discorre Camargo 

(2015, p. 47) 

O ponto de vista adotado neste ensaio é de uma noção de 

hospitalidade entendida como uma relação humana em que acontece 

uma troca entre alguém que recebe (anfitrião) e alguém que é 

recebido (hóspede), cujo desenrolar pode redundar em 

apaziguamentos, sentimentos que vão desde a amizade, amor, calor 

humano (expressão de virtude) até algum nível de conflito, de 

agressividade, de hostilidade. 

 Vale ressaltar ainda quanto esses termos mesmo tão antagônicos se 

aproximam em seu princípio e na forma que se originam. Caracterizados por formas 

de reagir a determinados fatos do cotidiano como diz Camargo (2015, p. 51). 

Designar a hospitalidade como virtude é considerar que o panorama 

social é marcado pela sua ausência. Montandon (2002) já observou 

que sempre se fala de hospitalidade como algo do passado, que 

quase não existe mais. Assim, da mesma forma que, enquanto 
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virtude, a hospitalidade surge em meio a uma constelação semântica 

de termos como sociabilidade, solidariedade, caridade, amor, etc., 

sua ausência o é por termos como inospitalidade, misantropia, 

hostilidade, agressão, violência, parasitismo, ostentação, etc. 

 Concordando com Lashley e Morrison (2004, p. 46) “[...] chama atenção o fato 

de que a hospitalidade pertence à mesma linhagem da hostilidade; que os hóspedes 

são frenquetemente ex-inimigos  [...]”. Portanto, obedecendo à proximidade dos 

termos, agregando ainda ao dizer sobre a possibilidade de se reverter um possível 

ciclo de hostilidade e criar laços com o autor do ato hostil, praticando a 

hospitalidade. 

 

1 CAMBOINHAS 

 

  Esta seção irá abordar especificamente sobre o bairro de Camboinhas, 

localizado no município de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, com o intuito de 

apresentar aspectos históricos, geográficos e tecer observações sobre o cenário 

atual do bairro. Consideramos de relevância trazer ao leitor do artigo um perfil 

fidedigno à realidade do bairro, para desta forma conseguir entender o que gerou à 

sua população as especificidades que lhe são peculiares. 

 

1.1 LOCALIZAÇÃO E GEOGRAFIA 

  

 Camboinhas, é um bairro da cidade de Niterói, que está localizado na região 

metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Cidade que tem uma população de 

487.562 habitantes, de acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 2010, ostentando então a quinta maior população do estado. 

Responde também por uma área de 136,37 km², alcançando, dessa forma, uma 

parcela de 0,30% do Estado (ALVES, 2017, p. 12). Ressaltamos também que a 

cidade de Niterói apresenta um índice de desenvolvimento humano municipal 

(IDHM) de 0,837 (de acordo com o IBGE), número expressivo, já que sua variação 

se dá na faixa entre 0,800 e 1. 

 Niterói é composto por 52 bairros, sendo eles divididos em cinco regiões: 

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

Oceânica (CULTURA NITERÓI, 2013). Camboinhas, o foco do presente artigo, 
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compõe a Região Oceânica, região caracterizada por ter suas cinco praias (praia de 

Itacoatiara, praia de Itaipu, praia de Piratininga, praia do Sossego e a praia de 

Camboinhas) banhadas pelo Oceano Atlântico. 

 Camboinhas é considerado um local predominantemente de classe alta, visto 

que, dentre os demais bairros da cidade, há mais pessoas que recebem mais que 20 

salários mínimos, com uma taxa que chega a 13,1% (IBGE 2010). Com uma 

população de 3.138 (IBGE 2010), distribuídos em uma área territorial de 2,84 km², o 

bairro conta com duas praias: Camboinhas e Sossego. A praia de Camboinhas é a 

maior em extensão, com uma orla de 2,2 km, que comporta um calçadão (1700m) 

utilizado por moradores de toda a Região Oceânica. Estão posicionados no 

calçadão, ainda, diversos aparelhos de ginástica à população. A praia, então, é o 

principal atrativo turístico do bairro. 

Dentro de Camboinhas, como exposto acima, há a praia do Sossego, que se 

caracteriza por ser uma praia “semioculta”, situada entre as praias de Camboinhas e 

Piratininga. Tem como único acesso terrestre uma trilha em uma das extremidades 

do bairro. Observam-se, ainda, no bairro, características populacionais, como o fato 

de ser composto majoritariamente por mulheres (1612, enquanto o número de 

homens corresponde a 1526, de acordo com o censo do IBGE de 2010). A 

população do bairro, em sua maioria, é composta por pessoas de até 54 anos, com 

76% de seus habitantes nessa faixa segundo o IBGE. 

Figura 1: Praia de Camboinhas  

              

                                               Fonte: Acervo próprio 
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1.2 ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

 No que diz respeito à história do bairro de Camboinhas, vale destacar sua 

unicidade, dado se diferenciar dos demais bairros de Niterói em razão de questões 

peculiares. Camboinhas foi o último dos bairros com praia a ser realmente 

legitimado como um bairro, e esse processo começou em 1978, quando a empresa 

do ramo imobiliário Veplan Residência, juntamente com a prefeitura municipal, 

iniciou efetivamente um projeto de loteamento da área, com a finalidade de criar um 

bairro planejado. Assim, promoveram diversas mudanças na geografia do local, 

motivados pelo incremento das obras públicas do inicio da década de 1970, que 

tinham o intuito de criar mais caminhos que conectassem a Região Oceânica ao 

resto de Niterói (FIGUEIREDO, 2013). 

 Até 1978, todo bairro de Camboinhas fazia parte de Itaipu (bairro ao lado), e 

se caracterizava por ser uma área em sua maioria de pescadores. Inclusive, as 

praias eram uma única, somente separadas, e definitivamente, em 1979. Uma 

importante fase do projeto da Veplan Residência foi a criação de um canal 

permanente (na extremidade de Camboinhas), que conecta a lagoa de Itaipu ao 

Oceano Atlântico.  

A criação de um canal permanente, no entanto, gerou grandes impactos 

naturais à área, sentidos até hoje, como por exemplo os espelhos d‟água formados 

na lagoa, além aplainamento da restinga até então existente, ações feitas com o 

intuito de facilitar a demarcação de lotes. Percebeu-se também, com a criação deste 

canal permanente, uma alteração (ou, quebra) do ciclo anual da arrebentação, 

característica marcante da praia de Itaipu, o que dificultou o processo natural de 

ligação da lagoa ao mar, em determinado período do ano, quando acontecia a 

“cheia” com as chuvas. O processo era especialmente importante para a 

perpetuação de espécies na lagoa, porque, ao ligar-se ao mar, a correnteza trazia 

consigo cardumes de peixes que desovavam na mesma (SOPRECAM7). 

 Entre as décadas de 80 e 90, o bairro teve um grande crescimento 

populacional, representando 14,84% na cidade de Niterói. Nesse período, alcançou 

o número de 926 habitantes, e, consequentemente, um percentual de 0,21% do 

número total dos habitantes de Niterói. Daí, então, o bairro cresceu 

                                                             
7 Disponível em: http://soprecam.com.br/historicos/camboinhas/. Acesso em: 03 maio. 2018. 

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=autor&nrseqaut=11994
http://soprecam.com.br/historicos/camboinhas/
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consideravelmente, e seu índice Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) passou 

de 0,681 (no censo de 1991) para 0,837 (IBGE, 2010). 

Uma peculiaridade está em torno do nome do bairro, que é justificado pela 

história. Em 1958, um navio cargueiro chamado Camboinhas (de bandeira 

argentina) encalhou nas margens da praia durante um dia de maré baixa. Ao tentar 

recolher o barco encalhado, a marinha brasileira, então, enviou uma corveta 

chamada Angustura, que acabou encalhando também, no entanto possível de ser 

resgatada. Nesta tentativa, o navio Camboinhas acabou partindo ao meio, 

impossibilitando definitivamente o resgate. Até hoje é possível observarmos, em dias 

de maré baixa, partes do navio que encalhou. Placas na areia alertam banhistas 

sobre a presença dos destroços da embarcação (Soprecam).  

Um viés turístico decorre, então, deste fato, como revela Carlos Frederico 

March (2014) autor de posts em um blog8, em que relata sua experiência com a 

visitação ao barco, durante sua infância: “Lá chegando, testemunhamos uma 

verdadeira festa! Filas se formavam para visitar o Camboinhas por dentro.” Dessa 

forma, portanto, perpetuou o nome Camboinhas, que posteriormente se tornou o 

nome da praia e do bairro. Exemplificado nas figuras abaixo com imagens do navio 

encalhado, além da dita visitação ao mesmo.  

Figura 2: Navio Camboinhas.          Figura 3: Visitação ao navio Camboinhas. 

                                                                                                  
Fonte: Almiro Baraúna

9
                                            Fonte: Carlos Frederico March (2014)

10  

                                                             
8 Dísponivel em: http://jorgecarrano.blogspot.com.br/2014/02/camboinhas.html. Acesso em: 03 maio 
2018. 
9 Dísponivel em: http://www.brasilmergulho.com/camboinhas/. Acesso em: 03 maio 2018.  
10 Dísponivel em: http://jorgecarrano.blogspot.com.br/2014/02/camboinhas.html. Acesso em: 03 maio 
2018.  

http://jorgecarrano.blogspot.com.br/2014/02/camboinhas.html
http://www.brasilmergulho.com/camboinhas/
http://jorgecarrano.blogspot.com.br/2014/02/camboinhas.html
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1.2 CENÁRIO ATUAL DO BAIRRO 

 

 Em um cenário atual, principalmente para o ordenamento do bairro, a 

Sociedade Pró-Preservação Urbanística e Ecológica de Camboinhas (Soprecam), 

age como uma associação de moradores, extremamente atuante no que tange ao 

gerenciamento do bairro. A ela cabem a administração de diversos serviços, desde 

se certificar da boa preservação das vias internas e praças, até a manter o bom 

funcionamento do abastecimento de água e dos esgotos (no bairro, 95,51% das 

residências são abastecidas com água encanada e contam com escoamento de 

esgoto), além de certificar da segurança interna (Cultura Niterói11, 2013). 

 Um fato que também se tornou representativo em Camboinhas, nos últimos 

anos, foi a presença de uma tribo indígena Guarani. Estes, ocuparam uma das 

extremidades do bairro, em um terreno de sambaquis (cemitério indígena), em uma 

área até então liberada pela prefeitura para construção de pequenos prédios, que 

iriam se transformar em condomínio (FIGUEIREDO, 2012). Devido a isso, a 

ocupação acabou se tornando ponto de discussão entre órgãos públicos, na 

tentativa de uma resolução. Argumenta Figueiredo (2012, p. 62): 

 A presença Guarani, chamou atenção pública para o fato fazendo 

com que moradores, governantes e o Ministério público intervissem 

na situação local. A área do Bosque Lagunar de Itaipu, hoje é uma 

Unidade de Conservação, que é dividida em diferentes zoneamentos 

e categorias de conservação.  

Já entre a associação de moradores e boa parte dos moradores, de acordo 

com Figueiredo (2012, p. 64), a sensação foi de que a presença indígena na área 

não agradou: 

A presença indígena, de certa forma, é um movimento que não 

obedece á lógica espacial apresentada em favor da especulação 

imobiliária isso tem gerado muitos conflitos principalmente por 

Camboinhas ser uma das áreas mais valorizadas de Niterói e seus 

moradores serem em sua maioria de classe média alta). 

 

Entre os moradores, em pesquisa de Figueiredo (2012, p. 70), quando 

perguntados individualmente, opiniões contrárias e a favor são observadas como um 

relato em que diz que “[...] não vejo o menor problema, já levei as crianças lá, eles 

                                                             
11 Dísponivel em: http://www.culturaniteroi.com.br/blog/?id=346. Acesso em: 03 maio 2018.  

 

http://www.culturaniteroi.com.br/blog/?id=346
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acharam ótimo. É cultural. Mas, o povo daqui é besta. Os índios não tomam muito 

banho e as pessoas não gostam quando ele vem comprar coisas. Percebemos, 

então, o quanto questões culturais podem eventualmente formar uma barreira para a 

convivência entre esses dois atores sociais.  

Opiniões contrárias e extremistas foram observadas também: 

Eu pago impostos, e acho um absurdo o prefeito ligar água para os 

índios. Eles se reproduzem que nem ratos... Se essa terra é deles, eu 

também tenho o direito, pois sou descendente de índios. 

(FIGUEIREDO, 2012, p. 71). 

 

 Alegando ser questionável a questão da propriedade da terra, e, ainda, que a 

ocupação vinha sendo prejudicial à restinga natural da área, a Soprecam, por meio 

de seus advogados, moveu uma ação contra a presença dessa tribo indígena no 

bairro. Tal ação foi rebatida pelos advogados da aldeia, que alegaram que a 

tentativa de retirada da aldeia se dava por fatos exclusivamente de intolerância e 

discriminação à cultura indígena. Como visto na reportagem12 de Clarissa Thomé 

(2008), a ocupação durou sete anos e teve fim em 201313, com a transferência da 

tribo para Maricá, cidade vizinha a Niterói.  

 

2 HOSPITALIDADE EM CAMBOINHAS  

 Nessa seção traremos ao artigo dados recolhidos durante o processo de 

entrevistas, que aconteceram durante o mês de maio de 2018. Perfizemos um total 

31 entrevistas, dividas entre os atores considerados mais relevantes para o estudo, 

sendo eles o morador, o visitante, o trabalhador e uma pessoa que trabalha na 

Soprecam. Procuramos evidenciar possíveis discordâncias e semelhanças entre a 

ótica desses personagens sobre o bairro de Camboinhas. Expomos, ainda, 

considerações da experiência do autor do artigo, de acordo com sua observação 

sistemática feita sobre o bairro estudado. Optamos pelo sigilo acerca dos dados dos 

entrevistados, a fim de respeitar o anonimato, que se revelou necessário de acordo 

com a preferência dos mesmos. 

                                                             
12 Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/geral,moradores-tentam-tirar-indios-de-praia-
em-niteroi-rj,168307.  Acesso em:  04 maio 2018. 
13 Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/bairros/indios-guaranis-deixam-reserva-em-
camboinhas-8696309 . Acesso em: 04 maio 2018. 
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3.1 O OLHAR DO MORADOR 

 

 Para a validação deste estudo, compreender a visão dos moradores do local 

é de fundamental relevância. Nesta seção, o artigo se propõe a avaliar e observar a 

hospitalidade sob a ótica do morador do bairro, e, dessa forma, entender as 

especificidades na relação deste com os visitantes, além de sua interação com a 

estrutura do bairro. Foram feitas ao todo 10 entrevistas com moradores, com 

perguntas previamente preparadas, para servirem como norte para uma conversa 

informal e aberta. 

 Na primeira pergunta, foi questionada a forma com a qual os moradores 

entrevistados lidam com a vinda de visitantes ao bairro, e nove dos entrevistados 

responderam que essa vinda é importante para gerar uma movimentação no bairro, 

que, normalmente, é muito “parado”.  

Elucida-se uma possível inospitalidade, gerada nessa falta de contato e de de 

laços entre os próprios moradores, e consequentemente uma falta de contato com o 

visitante. Como citado por Camargo (2015, p. 44), “A hospitalidade caminha em 

direção diferente. Interessam-lhe a proximidade e o encontro e este é talvez o seu 

principal significado face às lógicas da globalização e do individualismo”. 

Percebemos que o bairro é de certa forma fruto de uma globalização que tende a 

encaminhar para uma inospitalidade dominante, e que a hospitalidade irá 

casualmente ocorrer nas frestas dessa realidade. Vale ressaltar que, apesar de, no 

geral, a vinda de visitantes ser bem vinda, ponderações foram feitas, como no caso 

da Moradora 5:  

A gente tem que saber receber, acaba que no verão 

Camboinhas vira um bairro muito requisitado e visitado. Fica 

bem cheio. E às vezes rola um trânsito absurdo. Eu lido 

tranquilamente com a vinda de visitantes, desde que eles 

respeitem o bairro e não criem nenhum tipo de confusão.    

  

 Podemos pensar, com o trecho acima, o conceito abordado por Grinover 

(2006), em que cita a hospitalidade como uma via de mão dupla, que deve ser 

praticada tanto pelo que recebe (nesse caso o morador), quanto pelo visitante. Uma 

opinião contrária foi colocada pela Moradora 9, quando diz que “[...] a vinda de 

visitantes ao bairro causa muita confusão, queria que mantivesse sempre o perfil 

mais calmo e residencial do bairro”.  
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 Ressaltamos também a opinião dos moradores sobre a hospitalidade do 

bairro em relação aos próprios moradores e aos visitantes, no sentido de satisfazer 

ou no caso de carecer de algumas melhorias. Muitos pontos em comum foram 

encontrados, entretanto o mais relevante foi no que tange à falta de calçada, 

aspecto também observado pelo autor do artigo, sendo este ponto um perigo aos 

pedestres que circulam pelo bairro, que são muitas vezes obrigados a andar na rua, 

em um bairro que apresenta uma distância considerável até pontos de comércio, 

como supermercados, farmácias, padarias e ponto de ônibus.  

Foram pontos citados pelo Morador 4, quando perguntado se acredita que há 

hospitalidade no bairro de Camboinhas, levando em consideração a acessibilidade 

interna:                                   

Não, porque a pouco tempo eu tenho carro e antes eu tinha 

que fazer tudo a pé, e as coisas são muito longe. Por 

exemplo, para ir a padaria tinha que andar muito, além de só 

ter uma opção, tem pouco comércio. Então não acho 

hospitaleiro nesse sentido. 

 

 O mesmo morador, durante a entrevista, compartilhou sobre a hospitalidade 

do bairro pela ótica da relação entre o morador e o visitante: segundo ele, em muitas 

vezes é comum observar que alguns moradores optando por frequentar uma 

determinada parte da praia que, embora mais distante, possibilite menos contato 

com os visitantes. Gera-se, desta forma, uma espécie de “setorização da praia”, 

estabelecendo, por opção, um distanciamento entre estes atores. 

 Na tentativa de traçar uma imagem característica do bairro, remetendo ao 

conceito de identidade defendido por Grinover (2006), foi perguntado o que, 

efetivamente, caracterizava o bairro, na visão de cada um dos entrevistados. Entre 

algumas respostas, pontos como a praia e um conjunto comercial conhecido como 

Camboinhas Mall foram citados. A opinião do Morador 10 levou em consideração 

uma visão crítica sobre Camboinhas: “[...] penso em Camboinhas como um grande 

condomínio”. Completou, ainda, mencionando a vontade dos moradores em 

manterem um “status”, como em uma tentativa constante de que apenas as pessoas 

que estes querem frequentassem o bairro. 
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3.2 SOB A ÓTICA DO VISITANTE 

 

 O segundo grupo pesquisado é composto pelos visitantes do bairro. Foram 

feitas 10 entrevistas ao todo. Optamos por entrevistar visitantes que frequentem o 

bairro mais assiduamente, para que desta forma possam ser obtidas visões mais 

embasadas sobre o bairro, de igual modo corroborando para a legitimidade da ótica 

do visitante no contexto em que a avaliação da hospitalidade de determinado local 

sugere. Entretanto, apesar desta opção, consideramos também, durante o processo, 

opiniões de visitantes menos assíduos, embora em menor número, tendo em vista a 

abrangência de diversidade de perfis.   

 O processo de perguntas aos visitantes se iniciou com o questionamento 

sobre o contato entre os visitantes e os moradores. Poucos relatos de problemas 

foram expostos, porém atos hostis puderam ser observados, como dito pelo 

Visitante 1: 

Apenas uma vez eu tive um problema indo à praia com um 
isopor com água e cerveja e eu notei que um morador não 
gostou muito. Vi ele gesticulando e apontando, 
aparentemente tirando sarro do fato de eu estar levando um 
isopor comigo. 

 

 Caracteriza-se um ato hostil contra esse visitante, como cita Camargo (2015), 

dado que a hostilidade é o contrário a hospitalidade, um ato de repúdio a algo ou 

alguém. No caso do Visitante 1, o ato claramente se motivou por um estranhamento 

a uma prática percebida pelo morador, que recebeu com hostilidade. Reagindo 

negativamente ao visitante que está sobre outro contexto cultural e necessidade, 

visto que o deslocamento gera o surgimento de outras praticas para prevenir essas 

possíveis necessidades. Nesse relato o morador respondeu ao visitante com 

hostilidade.  

Entretanto é importante ressaltar que, de acordo com as experiências 

escutadas durante as entrevistas, atos hostis são ações isoladas. Pode-se dizer que 

de acordo com o relato de 8 dos 10 entrevistados, o bairro se caracteriza pela falta 

de contato. Como é observado na fala da Visitante 3:  

[...] na verdade eu acho os moradores muito na deles, dá pra ver que 
eles não são pessoas muito amáveis e hospitaleiras, é cada um muito 
com seu cada um. Não são pessoas que te cumprimentam, por 
exemplo. 
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Corroboramos com a fala do Visitante 9: “[...] com morador o contato é muito 

pouco”.   

  Outro ponto que gera uma concordância no contexto das repostas é quando 

os visitantes foram indagados pela imagem que caracterizam o bairro. Em sua 

resposta, a Visitante 8 respondeu que pensa em Camboinhas como “um grande 

condomínio”. Apesar dessa inospitalidade presente no bairro, ficou claro que apesar 

de qualquer possível problema, Camboinhas é ainda uma meta de lugar para morar 

entre dez dos dez entrevistados. À pergunta final (“Você moraria em Camboinhas?”), 

todos responderam que “sim”, além de citarem que gostariam de ter condições 

financeiras de morar no bairro um dia. 

 

3.3 A VISÃO DOS COMERCIANTES E OUTROS 

 

O terceiro grupo entrevistado foi o de trabalhadores do bairro. Durante o 

processo, optamos por profissões diversas, com o intuito de trazer à seção 

diferentes perspectivas e experiências para o artigo. Entre esses trabalhadores 

estão, garçons, atendente de uma banca na região, ambulantes na praia, 

funcionários de quiosque, além de uma funcionária da Soprecam. 

 Durante o processo de perguntas, foi questionado sobre o contato desses 

trabalhadores com os moradores. Em geral ficou claro que o contato se dá 

estritamente pelo lado profissional, e que poucos laços são estabelecidos. Exceções 

foram observadas, como com o Trabalhador 3, que afirmou sempre ter um bom 

contato e que conseguiu fazer um laço de amizade com um morador que 

frequentemente vai às areias da praia de Camboinhas.  

No entanto, alguns relatos negativos também podem ser observados, como 

no caso do Trabalhador 2, que afirma que: “[...] sempre “rola”, às vezes eles vêm só 

porque são moradores, e acham que podem sentar e ficar à vontade. De certa forma 

se apropriam (das cadeiras, mesas), e, como a gente trabalha com os 10%, isso 

acaba atrapalhando”. Corrobora o Trabalhador 5: “[...] às vezes as pessoas chegam 

e pensam que isso aqui é público.” Evidencia, então, uma relação dificultada por 

parte de alguns moradores. 

 Na sequência, perguntamos sobre o contato com os visitantes e com qual dos 

dois atores sociais o trabalhador prefere lidar. Um, dos 11 trabalhadores 
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entrevistados, apenas, afirmou preferir lidar com moradores, por segundo ele já 

conhecer alguns clientes, além de estar mais acostumado com o ritmo do 

atendimento com esse grupo do bairro. Os outros 10 entrevistados responderam 

preferir lidar com o visitante. Por questões além de tudo financeiras, segundo os 

mesmos, os visitantes geralmente gastam mais dinheiro no bairro. 

 Durante esse processo de entrevistas, tentamos contato com funcionários que 

respondessem pela associação de moradores do bairro (Soprecam), e tivemos 

sucesso apenas com uma funcionária, que preferiu não responder em nome da 

Associação. A mesma, afirmou ter bom contato com moradores e visitantes. 

Entretanto, quando perguntada sobre a entrada de ônibus no bairro (uma das 

principais reclamações ouvidas e vivenciadas pelo autor) a funcionária respondeu 

“[...] olha pra mim não faz diferença”, afirmando ainda que não mora no bairro e 

costuma ir até a base da Associação de Moradores de carro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Observamos, com as pesquisas para artigo, que o bairro de Camboinhas 

apresenta uma hospitalidade com mais problemas, principalmente no que diz 

respeito ao bem receber do morador para com os visitantes. Verificamos durante as 

entrevistas que, apesar da bem vista movimentação causada com a vinda de 

pessoas ao bairro, Camboinhas é reconhecidamente por todos os respondentes 

“muito parado”, termo usado para se referir ao pouco contato relacional que 

acontece no bairro. Neste contexto, problemas são causados e muitas ponderações 

são feitas quando questionados sobre a hospitalidade no bairro. 

 Destacamos ainda as particularidades notadas sobre a observação do 

fenômeno da hospitalidade. Ficou evidente, por exemplo, de acordo com as 

respostas obtidas, como a hospitalidade urbana em Camboinhas é entendida de 

modo diferente, de acordo com as diferentes idades dos moradores. Moradores de 

menor idade, que ainda estudam, e não tem renda própria, são mais afetados pelas 

peculiaridades da hospitalidade em um âmbito mais estrutural. A distância para 

pontos de ônibus e a escassez de calçadas, de igual modo, são abordadas de forma 

mais enfática, tornando o bairro menos acessível para moradores sem acesso a 

veículos, para o deslocamento interno e externo, por exemplo.  
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No que diz respeito ao conceito citado por Ferraz (2013), que aborda a 

diversidade de atividades do bairro como um dos pontos de avaliação, o público 

mais jovem apresenta um número maior de demandas não atendidas de atividades.   

 Sob a ótica dos visitantes, os visitantes veem o bairro com muita admiração e 

como um sinônimo de status, associando-o a uma espécie de “sucesso pessoal”. Tal 

admiração pôde ser observada inclusive em respostas a perguntas feitas pelo autor, 

dificultando em alguns momentos a obtenção de respostas mais claras. 

  Foram comuns relatos associados a divergências, relacionados a uma 

possível tentativa de apropriação de alguns espaços privados na principal praia do 

bairro de Camboinhas, de acordo com trabalhadores, alguns moradores se sentem 

“donos da praia”, comportamento que gera conflitos entre esses atores. 

 Vale ressaltar a importância do referencial teórico, com autores como 

Camargo (2004), Grinover (2006) e Ferraz (2013), fundamentais para a 

interpretação e ainda a verificação das nuances nas falas de cada entrevistado 

durante o processo de entrevistas, imprescindíveis para esse estudo, e determinante 

para alcançar os objetivos propostos. 

 Percebemos lacunas no que diz respeito a questões de administração 

pública, no sentido de termos observado carências identificadas na hospitalidade 

urbana. É possível que, com uma atenção maior do poder público, seja percebida 

também uma maior sensação de hospitalidade, e assim alcancem e explorem mais o 

potencial turístico do bairro.  

Durante a pesquisa sobre os aspectos históricos, alcançamos ainda o objetivo 

de entender o que tornou o bairro o que é hoje, de modo a moldar suas 

características. 

  Percebemos, também, que a hospitalidade no bairro é construída, mesmo 

com falhas, para atender, sobretudo aos moradores, principalmente com a atuação 

da Soprecam. Evidenciam-se carências mais urgentes no que diz respeito à 

hospitalidade às pessoas de fora do bairro, como os trabalhadores e os visitantes, 

principalmente no que diz respeito à acessibilidade: não só ao bairro em si, como um 

todo, mas também no que concerne aos atrativos turísticos. 
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