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RESUMO 

 

 

A atividade turística vem crescendo em diversas favelas da cidade do Rio de 
Janeiro e, por este motivo, despertou o interesse de pesquisadores de 
diversas áreas do conhecimento em avaliar o desenvolvimento do turismo que 
acontece dentro das comunidades. Observar o processo de turistificação 
nestas áreas degradadas é importante para o âmbito acadêmico e sociedade 
como um todo, porque o fenômeno turístico pode gerar grandes impactos 
negativos. Assim sendo, este não deveria acontecer sem planejamento prévio, 
estudos científicos e acompanhamento dos setores públicos visando a 
minimizar efeitos negativos naquelas localidades. Esta dissertação tem como 
objetivo geral analisar os efeitos do fenômeno turístico no campo (a favela) e 
no habitus (moradores) da favela Santa Marta. Esta última é o objeto de estudo 
da pesquisa e a partir do trabalho campo foi possível verificar que existem 
mudanças no que Pierre Bourdieu adota como campo e habitus da favela 
pesquisada. Concernente à metodologia, esta seguiu uma abordagem 
qualitativa, tendo como base as teorias de Pierre Bourdieu para orientar as 
minhas reflexões, bem como estruturar um arcabouço teórico-metodológico 
consistente para a pesquisa de campo. A partir da pesquisa de campo foi 
possível verificar, entre outras coisas, que os guias locais se esforçam para 
(re)construir a imagem da comunidade, isto é, eles tentam através do turismo 
desmistificar a favela, minimizar os estigmas de local pobre e perigoso. 

 

Palavras-chave: Turistificação. Turismo em favela. Campo. Habitus. Santa 
Marta/RJ. 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Tourist activity has grown in various slums in the city of Rio de Janeiro and, 
therefore, aroused the interest of researchers from different fields of 
knowledge in an assessment of the development of tourism that takes place in 
the communities. Observing the process of touristification in these degraded 
areas is important for the academic field and society, because the tourist 
phenomenon can generate great negative impacts. Therefore, this should not 
happen without prior planning, scientific studies and monitoring of the public 
sectors in order to minimize negative effects in those localities. This 
dissertation aims to analyze the effects of the tourist phenomenon in the field 
(the favela) and the habitus (residents) of the Santa Marta favela. The last one 
is the object of study of the research and from the field work it was possible to 
verify that there are changes in what Pierre Bourdieu adopts as field and 
habitus of the slum researched. Concerning the methodology, it followed a 
qualitative approach, based on Pierre Bourdieu's theories to guide my 
reflections, as well as to structure a consistent methodological approach in the 
field research. From the field research it was possible to verify, among other 
things, that local guides strive to (re)construct the image of the community, 
that is, they try through tourism to demystify the slum, to minimize the stigma 
of a poor and dangerous place. 

 

Key Words: Touristisation. Tourism in favela. Field. Habitus. Santa Marta/RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 Bibliografia sobre turismo em favela 25 

Figura 2 Distribuição dos pesquisadores por área de formação 26 

Figura 3 Whitechapel – Londres 27 

Figura 4 Shoreditch – Londres 28 

Figura 5 Fotos de divulgação do “slum tour” da Reality Tours & Travel 29 

Figura 6 Fotos de divulgação do “slum tour” da Nomvuyo’s Tours 29 

Figura 7 Turistas visitam crianças em projeto social 30 

Figura 8 Turistas e guia na casa de um morador 30 

Figura 9 Turista fotografando na Rocinha 44 

Figura 10 Turista fotografando crianças de uma township africana 45 

Figura 11 Representação artística – Rocinha 46 

Figura 12 Formas de acompanhamento dos turistas na favela Santa Marta 60 

Figura 13 Bairro de Botafogo – em detalhe o morro Santa Marta 74 

Figura 14 Dados gerais da favela Santa Marta 75 

Figura 15 Capa do livro – Abusado: O Dono do Morro Santa Marta 76 

Figura 16 Territórios ocupados pelas UPPs (Santa Marta nº 24) 77 

Figura 17 Dados gerais das UPPs 78 

Figura 18 Infográfico “guerra nos morros” 80 

Figura 19 Laje Michael Jackson 82 

Figura 20 Estátua do Michael Jackson com o fuzil 86 

Figura 21 Posto de informações turísticas do Santa Marta 92 

Figura 22 Território da favela: visão do pesquisador x guias 93 

Figura 23 Território da favela: visão dos moradores x guias 94 

Figura 24 Casa – favela Santa Marta 110 

Figura 25 Percepções dos moradores em relação ao turismo em favelas 125 

Figura 26 Percepções dos turistas em relação ao turismo em favelas 126 

Tabela 1 Dados gerais dos trabalhos citados 33 

Tabela 2 Artigos sobre Turismo em Favela 61 

Tabela 3 Caracterização dos entrevistados 84 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

 INTRODUÇÃO 11 

2 CAMPO, HABITUS E TURISMO EM FAVELA: ALGUMAS 

REFLEXÕES 

15 

2.1 SOBRE AS NOÇÕES DE CAMPO E HABITUS 15 

2.2 SOBRE TURISMO EM FAVELA 32 

3 METODOLOGIA 65 

3.1 PESQUISANDO A FAVELA SANTA MARTA 65 

4 ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 97 

4.1 O TURISMO NA FAVELA SANTA MARTA: ANÁLISE CRÍTICA 97 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 143 

 REFERÊNCIAS 148 

 APÊNDICES 153 

 

 



11 
 

INTRODUÇÃO 

 

O turismo é uma atividade que vem crescendo nas favelas do Rio de 

Janeiro e, consequentemente, despertou o interesse de diversos 

pesquisadores em acompanharem o desenvolvimento deste fenômeno1. 

Acredita-se que um dos fatores-chave para motivar estas pesquisas foi tentar 

compreender como estes locais considerados perigosos e pobres atraem 

tantos turistas, especialmente, os estrangeiros. 

De tal modo, percebe-se que o turista tem uma função importante neste 

processo, pois enquanto agente social do turismo (KNAFOU, 1996), gera 

diversas demandas ao mercado turístico, que precisa entregar novos lugares 

para serem consumidos por meio desta atividade. Este anseio por mobilidade, 

esta necessidade do turista de estar sempre em movimento já fora explicitada 

por Bauman (1998), que propõe que os turistas tendem a deixar os lugares que 

estão visitando logo que o seu potencial de diversão parece ter se acabado. 

Assim, o autor denuncia como o turista desenvolve uma relação muito volátil, 

efêmera com o local visitado. 

Outro agente importante é o morador do local visitado. Este agente foi 

fundamental na pesquisa que desenvolvi. Na verdade, o foco desta dissertação 

são os moradores da favela. Os demais agentes entrevistados foram trazidos 

para confrontar algumas informações coletadas no campo, mas o trabalho está 

pautado na análise da pesquisa desenvolvida junto aos autóctones. 

Nesta perspectiva, convém elucidar que esta dissertação teve como 

objeto de estudo a favela Santa Marta (RJ). Esta comunidade foi a primeira a 

ser pacificada e a receber um projeto-piloto (Rio Top Tour) para desenvolver o 

turismo na favela nos parâmetros do Ministério do Turismo (RODRIGUES, 

2014). 

Devido à importância de se acompanhar o desenvolvimento deste 

fenômeno nas favelas, buscou-se avançar nos estudos sobre essa atividade 

turística ao trabalhar com uma abordagem teórico-metodológica diferente 

daquelas que foram utilizadas até o momento. Nesse sentido, trabalhei com as 

                                                           
1
 Bianca Freire-Medeiros é uma das maiores pesquisadoras do tema. 
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noções de campo e habitus de Pierre Bourdieu para estruturar e trazer novas 

reflexões sobre a temática estudada. 

De tal modo, a problemática que marcou a discussão da dissertação foi: 

o turismo na favela Santa Marta pode afetar a dinâmica do campo e a 

construção do habitus da comunidade anfitriã? 

O projeto de dissertação tem como objetivo geral analisar os efeitos do 

fenômeno turístico no campo (a favela) e no habitus (moradores) da favela 

Santa Marta. Para corroborar com a proposta do objetivo geral, trabalhou-se 

com seguintes objetivos específicos: 

a) Examinar o desenvolvimento do fenômeno turístico na favela, como 

forma de contextualizar o objeto de estudo. 

b) Descrever a dinâmica do campo estudado, compreendendo as relações 

de força/disputas entre os agentes endógenos (moradores). 

c) Estudar como o processo de turisficação pode afetar o habitus da 

comunidade anfitriã. 

d) Analisar a relação entre campo e habitus de Bourdieu, apontando como 

tais conceitos contribuem para a compreensão do fenômeno do turismo 

em favela. 

Cabe sublinhar que os efeitos do turismo nas localidades receptoras – 

tema importante para a dissertação – são difíceis de avaliar. Margarita Barreto 

(2005, p. 45) reforça essa questão, ao afirmar: “o problema que ainda 

permanece, decorridos quase vinte anos, é como medir os impactos [do 

turismo], dado que até os econômicos, que são quantitativos (ingresso de 

divisa, gasto político), apresentam dificuldade de apreensão”. Assim sendo, 

compreender tal fenômeno e seus efeitos, tanto para o turista, quanto para a 

comunidade receptora da atividade, torna-se um desafio constante para os 

pesquisadores da área. 

Portanto, nesta dissertação adotou-se os moradores da favela Santa 

Marta, bem como a própria favela como objeto de estudo para serem 

analisados a partir das teorias de Pierre Bourdieu (campo e habitus), uma vez 

que entende-se aqui que o campo é constituído pela favela em si, isto é, o 

espaço social que ela proporciona aos moradores e o habitus é a estrutura 

incorporada pelos moradores do local em estudo. Além disso, entende-se que 
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o turismo se configura como uma espécie de subcampo dentro do campo da 

favela. 

Nesta perspectiva, a escolha do tema central – turismo em favela – se 

justifica, pois percebe-se a carência de novas investigações sobre esta 

atividade por meio de diferentes abordagens teóricas e metodológicas. Assim 

sendo, o referido trabalho traz reflexões sobre como as noções de campos e 

habitus, preconizadas pelo sociólogo Pierre Bourdieu, podem auxiliar no 

entendimento deste fenômeno tão complexo. 

De tal modo, examinar a turistificação de áreas degradadas como a 

favela é de grande importância para o âmbito acadêmico, pois um fenômeno 

como o turismo, que pode gerar grandes impactos negativos2, não deve 

acontecer sem planejamento sustentável e científico para minimizar esses 

efeitos. 

Para esta dissertação optou-se pela seguinte estrutura: após esta seção 

introdutória, encontra-se o referencial teórico, que contextualiza a obra de 

Pierre Bourdieu, bem como a temática pesquisada: turismo em favela. Este 

capítulo já apresenta diversas questões elaboradas por mim durante a 

investigação do tema e traz, também, alguns resultados do campo articulados 

ao referencial teórico. 

No segundo capítulo é apresentada toda parte concernente aos 

processos metodológicos que fundamentam esta pesquisa. Este aponta como 

a base teórica do primeiro capítulo contribuiu com meu processo reflexivo, bem 

como a construção do objeto de pesquisa a partir das noções de campo e 

habitus de Bourdieu. Trabalho ainda outros elementos como o método 

qualitativo, a estratégia e as técnicas utilizadas para coletar os dados, a 

descrição do objeto de estudo, a apresentação dos agentes e como eles 

contribuíram com a pesquisa, minha relação com o campo investigado, as 

limitações durante o processo de investigação e, por fim, a maneira como os 

dados foram coletados. 

                                                           
2
 Convém frisar que “o turismo não é o sujeito dos processos de turistificação, mas sim o 

resultado das ações e das interações dos diversos agentes sociais que o produzem [...]” 
(FRATUCCI, 2008, p. 14). Knafou (1996) sugere três agentes sociais que, de modo 
interdependente, produzem a turistificação: os turistas, o mercado e os planejadores. Para 
Maio (2006, p. 6), não se pode “depositar no turismo toda a culpa por transformações 
socioculturais sem refletir sobre essa situação no mundo globalizado”. 
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O terceiro capítulo apresenta todo o processo de análise crítica. Indica 

que a interpretação dos dados se deu a partir da técnica de análise de 

conteúdo. Em especial, esta seção apresenta a discussão acerca dos 

resultados encontrados no campo, e evidencia a relação entre as noções de 

campo e habitus de Pierre Bourdieu com o tema pesquisado (turismo em 

favela). 

Ao final da dissertação são apresentadas as considerações finais, e 

após esta seção traz-se os apêndices – o roteiro de entrevistas 

semiestruturadas e uma figura com o painel de atrativos turísticos da favela 

Santa Marta. 
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2  CAMPO, HABITUS E TURISMO EM FAVELA: ALGUMAS REFLEXÕES 

 

Este capítulo está dividido em duas seções. A primeira dedica-se a 

apresentar as noções de campo e habitus preconizadas pelo sociólogo francês 

Pierre Bourdieu. A segunda traz uma contextualização do assunto estudado – 

turismo em favela – a partir do que alguns pesquisadores vêm produzindo 

sobre a temática. Convém explicar que nesta segunda seção são apresentados 

os resultados da pesquisa feita sobre turismo em favela no site da Capes 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), programas 

de mestrado em turismo e periódicos de turismo, bem como a análise dos 

trabalhos encontrados. 

Este capítulo traz partes da pesquisa de campo articuladas ao 

referencial teórico. Espera-se que com a presença da parte empírica seja mais 

fácil esclarecer as reflexões que cheguei, bem como a relação entre a teoria e 

o resultado do campo. 

 

2.1 SOBRE AS NOÇÕES DE CAMPO E HABITUS 

 

O fato de o turismo ser uma atividade que ocorre em escala global o 

elevou ao status de fenômeno do século XXI. A relevância desta atividade é 

tamanha que pesquisadores de diversas áreas (Sociologia, Antropologia, 

Geografia, Economia...) vêm produzindo conhecimento a partir de diferentes 

bases teóricas, buscando desvendar seus efeitos sob as diferentes esferas da 

sociedade. 

Sobre a pesquisa em Turismo, Maio (2006, p. 5) argumenta que o 

fenômeno turístico deve ser compreendido como uma “[…] dimensão 

constitutiva do processo de globalização, não sendo possível separá-los 

[globalização e turismo]. Afirma-se isso, considerando que o turismo se 

desenvolva dentro da lógica capitalista que se processa em nível global”. Dada 

esta característica, a autora indica que nos estudos relacionados à atividade 

turística não seria possível isolar o turismo e a comunidade em estudo dos 

fenômenos que ocorrem simultaneamente no mundo (MAIO, 2006). Isto é, faz-

se necessário entender em que contexto o turismo acontece e, especialmente, 

torna-se necessário compreender sua interação com os agentes sociais 
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envolvidos direta e indiretamente com ele. Esta questão parece ter motivado 

diversas pesquisas que buscaram compreender como este fenômeno vem se 

desenvolvendo em localidades como as favelas cariocas. 

Partindo desse pressuposto, preciso esclarecer que percebi que as 

noções de campo e habitus de Pierre Bourdieu, juntamente com os autores 

citados (em seguida), podem nortear diversas reflexões sobre o tema e que há 

um diálogo entre os conceitos do sociólogo francês com a pesquisa realizada, 

pois as mesmas se ajustam como um arcabouço teórico metodológico que 

contribui com as análises realizadas. Nessa perspectiva, é preciso 

compreender essas noções apresentadas por Bourdieu, antes de avançar nas 

reflexões que as tomam como base. 

Concernente à noção de campo, Bourdieu (2004, p. 34) indica que sua 

teoria não trata de um campo específico, mas sim de algo que poderia se 

chamar de “pluralidade dos mundos”, uma vez que, para o autor, essa teoria 

seria uma reflexão sobre a “pluralidade das lógicas correspondentes aos 

diferentes mundos, ou seja, aos diferentes campos enquanto lugares que se 

constroem sensos comuns, lugares-comuns, sistemas de tópicos irredutíveis 

uns aos outros”. 

Sobre esse tema, Lescura (2013) argumenta que o campo ao qual 

Bourdieu se refere pode ser compreendido como um conjunto orientado por 

diferentes espaços sociais, que se diferem entre si por terem naturezas 

distintas: campos científico, religioso, artístico, cultural, jurídico, entre outros. 

Esses campos se expressam por um jogo de forças entre os agentes 

que lutam por fins diferenciados, conforme sua posição na estrutura 

(dominantes ou dominados). De imediato, cabe assinalar que ao analisar o 

espaço social da favela, foi possível observar que ela apresenta alguns 

elementos destacados por Bourdieu naquilo que ele considera como campo, 

uma vez que a favela manifesta, por exemplo, sua própria doxa. Para Bourdieu 

(1996), doxa é uma crença política, uma visão particular dos dominantes, que 

se impôs a partir de disputas contra outras visões concorrentes e se impõe 

como algo universal dentro do campo. 

Sobre o conceito elaborado por Bourdieu, Thiry-Cherques (2006, p. 31) 

comenta que 
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[...] o campo é delimitado pelos valores ou formas de /capital/ que lhe 
dão sustentação. A dinâmica social no interior de cada campo é 
regida pelas lutas em que os agentes procuram manter ou alterar as 
relações de força e a distribuição das formas de capital específico. 
Nessas lutas são levadas a efeito /estratégias/ não conscientes, que 
se fundam no /habitus/ individual e dos grupos em conflito. 

 

 

Neste ponto é importante destacar que existe uma força invisível, a qual 

Bourdieu (2009) nomeia de poder simbólico, que governa as ações dos 

agentes no campo de uma forma que faz com que eles legitimem, por exemplo, 

a doxa determinada pelo dominante. Este poder simbólico está relacionado à 

violência simbólica, uma vez que é esta que garante que os agentes continuem 

submissos, naturalizando o ponto de vista dominante (BOURDIEU, 2009). 

Além da doxa, citada anteriormente, existem outros elementos que 

compõem o campo apresentado por Bourdieu, e estes são extremamente 

importantes para sua compreensão. Os tipos de capital são outros princípios 

próprios do campo, pois a partir deles é possível compreender o que interessa 

aos agentes no campo e como se desenham as disputas entre os agentes. Os 

tipos de capital que o autor articula são: econômico, cultural, social e simbólico. 

O capital econômico equipara-se ao que se entende pelo conceito de 

capital na conjuntura do capitalismo. De tal modo, ele é constituído pelos 

elementos de produção, tais como: terra, indústrias, trabalho e recursos 

econômicos (renda, patrimônio, bens materiais...). Os componentes que 

constituem o universo do capital econômico estão no âmbito da tangibilidade, 

consequentemente, são facilmente intercambiáveis, transferidos, herdados 

(BOURDIEU, 2003). 

O capital cultural pode ser entendido como a soma das qualificações 

obtidas pelos agentes, principalmente por meio das instituições de ensino, 

podendo se revelar em três estados: institucionalizado (sob a forma de 

titulações, certificados escolares); objetivado (sob a forma de bens culturais – 

quadros, livros, dicionários, máquinas...); e incorporado (sob a forma de 

disposições duráveis no organismo que precisam de investimento e tempo para 

serem construídas) (BOURDIEU, 2010). 

O capital social está associado à vinculação a um grupo de agentes que 

foram unidos por laços permanentes e úteis. Essas conexões não se reduzem 

“as relações objetivas de proximidade no espaço físico, econômico ou social, 
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mas se fundam em um relacionamento simbólico, cuja criação e perpetuação 

decorrem do reconhecimento mútuo entre os agentes” (PEREIRA; LESCURA; 

CHEIBUB, 2016, p. 4). 

Por fim, o capital simbólico, que está ligado à ideia de reconhecimento. 

Para Bourdieu (1996), a maneira como os outros tipos de capital são 

reconhecidos e percebidos pelos agentes de campos específicos é o que 

garante a existência do capital simbólico. 

No que se refere à favela, o capital social parece ser o mais relevante 

naquele campo. Fazer parte de um grupo dominante dentro de uma localidade 

como a favela pode trazer vantagens para os agentes. Esta questão é 

explorada em detalhes no capítulo concernente às análises e discussões, 

contudo pode-se antecipar que aqueles que trabalham diretamente com o 

turismo valorizam muito este tipo de capital. 

Quanto à noção de habitus, Lescura (2013) explica que esse conceito 

tem seu surgimento após Bourdieu pesquisar a sociedade Cabila3, na qual o 

sociólogo percebeu que os membros desse grupo não apresentavam um 

princípio racional na forma de agir e responder aos problemas do dia-a-dia.  

Para Bourdieu (1996, 22), “habitus são princípios geradores de práticas 

distintas e distintivas – o que [por exemplo] o operário come, e sobretudo sua 

maneira de comer, o esporte que pratica e sua maneira de praticá-lo”. Para o 

autor, o habitus é uma necessidade que fora personificada em virtude, a qual 

tende a gerar estratégias que se mostram objetivamente ajustadas à situação, 

e por ser uma (re)ação conduzida pelo “sentido do jogo” tem elementos de uma 

(re)ação racional, no entanto, o habitus não tem propriamente uma razão 

(BOURDIEU, 2004). 

Os elementos do habitus individual compõem o habitus coletivo, pois o 

primeiro têm aspectos compartilhados 

 

 

pela experiência comum com outros indivíduos em diversas áreas da 
vida, quer na formação familiar, com pais, irmãos etc., quer na 
incorporação de deveres de ofício ou nos processos educacionais, o 
que possibilita, sobremaneira, a formação de um habitus coletivo, ou 

                                                           
3
 “Cabila é uma sociedade ordenada segundo o princípio androcêntrico, onde o masculino e o 

feminino se diferenciam na forma de uma oposição e de uma assimetria: o masculino é visto 
como hierarquicamente superior ao feminino e é construído contra e em relação a este” 
(BETTI, 2011, p. 1). 
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habitus de classe, que indica o posicionamento do sujeito no espaço 
social (PONTES, 2010, s.p). 

 

 

O sociólogo explica que a noção de habitus mantém uma interação 

direta com o campo, uma cumplicidade ontológica, como o próprio autor 

menciona, originando um tipo de conhecimento sem consciência, de 

intencionalidade, sem intenção (BOURDIEU, 2004, p. 24). Isto significa dizer 

que o habitus é uma estrutura incorporada na entrada do agente no campo. 

Da mesma forma que a noção de campo, percebe-se no habitus uma 

relação com o objeto de estudo (favela/favelado4), pois não só o habitus como 

outros elementos que constituem essa noção se fazem presentes no espaço 

social da favela, especificamente em seus agentes (moradores). 

Para Bourdieu (2011), no habitus estão presentes outros elementos 

importantes, como a héxis e o ethos. A héxis constitui a estrutura física, o corpo 

que está no mundo social, e este mundo social está presente nesse corpo, 

estruturado de uma forma que se personifica, por exemplo, na postura do 

camponês e seu modo de vestir. Já o ethos é os valores, as crenças pré-

reflexivas que, além de constituírem o habitus, orientam as ações dos agentes 

no campo (BOURDIEU, 2001). A ilusio é outro elemento importante a se 

destacar, pois mesmo não estando propriamente no habitus, tem relação com 

ele. A ilusio representa o interesse do agente em fazer parte de um 

determinando campo, é o “sentido do jogo” (BOURDIEU, 1996). É “dar 

importância a um jogo social, perceber que o que se passa aí é importante para 

os envolvidos, para os que estão nele” (BOURDIEU, 1996, p. 139). 

A partir da incursão no campo (favela), pode-se dizer que os moradores 

da favela, às vezes identificados como favelados pelas pessoas que moram 

fora dela, têm um comportamento particular dentro do seu espaço social, o 

que, consequentemente, parece assemelhar-se àquela postura5 mencionada 

por Bourdieu. Ao mesmo tempo, os moradores parecem acumular/compartilhar 

valores e crenças particulares que comporiam o ethos dos agentes locais. 

Essas e outras observações foram feitas no campo e ratificadas pelas falas de 

                                                           
4
 Termo utilizado por moradores e não moradores para identificar as pessoas que vivem nas 

favelas. Convém destacar que o termo gera polemica, pois é ou fora utilizado com sentido 
pejorativo, o que ocasionalmente gera desconforto naqueles assim identificados. 
5
 Ainda que não seja algo estritamente homogêneo, percebe-se, principalmente, entre os 

jovens que moram na favela certo padrão no vestir e postura/comportamento. 
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alguns moradores que serviram como entrevistados. Todos esses dados, bem 

como as análises, estão apresentados nos próximos capítulos. 

Outra especificidade referente a essas duas noções é que Bourdieu 

destaca que campo e habitus se retroalimentam. Por conseguinte, as duas 

‘categorias’ podem causar transformações uma na outra, uma vez que ambas 

constituem estruturas estruturadas estruturantes (BOURDIEU, 1996). O 

sociólogo alerta para o fato de que os agentes sociais não são “partículas 

passivamente conduzidas pelas forças do campo [...]. Eles têm disposições 

adquiridas [...], maneiras de ser permanentes, duráveis que podem [...] levá-los 

a resistir, a opor-se às forças do campo” (BOURDIEU, 2003, p. 28). Portanto, 

entende-se que os agentes estão inseridos dentro da estrutura gerada pelo 

campo, mas como não são dotados de passividade, as disputas provocadas 

por eles levam à transformação da estrutura do campo, dando origem a uma 

organização diferente. 

Reiterando as questões presentes nos parágrafos anteriores, acredita-se 

que refletindo sobre o campo (favela) e o habitus da comunidade local, bem 

como a dinâmica própria da interação entre esses dois elementos, e 

incorporando essas noções a uma abordagem teórico metodológica é possível 

se obter uma interessante contribuição aos estudos do fenômeno turístico que 

acontece na favela. 

Antes de seguir para a análise do turismo em favela a partir das noções 

de campo e habitus, preconizadas por Pierre Bourdieu, convém dissertar sobre 

a favela e o turismo que ocorre nas comunidades cariocas. 

É apresentando a deficiência do poder público em cumprir com seu 

papel de cuidar dos problemas de uma metrópole que a terceira edição da 

revista Favela Bairro começa a introduzir o leitor ao tema (“Integração de 

favelas no Rio de Janeiro”) que pretende tratar: “Mais de cinco milhões de 

habitantes, distribuição desigual de renda, carência de investimentos públicos: 

a cidade do Rio de Janeiro tem graves problemas para enfrentar no campo da 

habitação e da infraestrutura urbana” (Secretaria Municipal de Habitação 

[SMHC], [199-], p. 3). 

Embora a revista tente ressaltar os aspectos positivos do programa, pois 

é uma produção de um órgão público que tenta dar esclarecimentos à 

sociedade, fica claro em seu conteúdo que a prefeitura, bem como outros 
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setores do poder público, buscou atender (algumas) necessidades das favelas 

cariocas apenas anos depois dos problemas terem se agravado. Problemas 

estes que tornaram as favelas, de maneira maniqueísta, impopulares e 

populares. 

Não importa o site de busca utilizado por aqueles que querem saber 

mais sobre a existência de favelas pelo mundo, o resultado parece ser sempre 

o mesmo: elas ocupam grandes áreas nas maiores e mais ricas metrópoles do 

mundo. Com exceção do termo favela, algo que parece comum no crescimento 

destas localidades é o fato de tudo começar “a partir da ocupação pela 

população pobre, de áreas disponíveis em encostas ou margens de rios, 

estabelecendo-se desde o início relações de interdependência econômica, 

política e social” (SMHC, [199-], p. 3). 

Nessa perspectiva, entende-se que a favela é parte integrante da 

cidade, ainda que se observe esta falta de investimento dos setores públicos, 

como citado anteriormente, nestes locais. Zaluar e Alvito (2006) destacam fatos 

históricos que explicam os motivos das favelas sofrerem certo rechaço não só 

dos setores públicos, mas também da sociedade, e destacam que, no contexto 

brasileiro, falar em favela “é falar particularmente da cidade do Rio de Janeiro 

na República, entrecortada por interesses e conflitos regionais profundos” (p.7). 

Os autores indicam ainda que “as favelas tornaram-se a marca da capital 

federal, em decorrência (não intencional) das tentativas dos republicanos 

radicais e dos teóricos do embranquecimento [...] para torná-la uma cidade 

europeia” (ZALUAR; ALVITO, 2006, p. 7). 

É possível que esses eventos, como o “embranquecimento”, o “bota a 

baixo” de Pereira Passos (1902 a 1906), entre outros, tenham colaborado de 

diversas formas com anos de distanciamento entre aqueles que vivem nas 

áreas urbanizadas e os moradores das favelas. Talvez esse distanciamento 

tenha contribuído para que a favela seguisse sem a devida atenção dos 

setores públicos, a qual acabou 

 
 
registrada oficialmente como área de habitações irregularmente 
construídas, sem arruamentos, sem plano urbano, sem esgotos, sem 
água, sem luz. Dessa precariedade urbana, resultado da pobreza de 
seus habitantes e do descaso do poder público, surgiram as imagens 
que fizeram da favela o lugar da carência, da falta, do vazio a ser 
preenchido pelos sentimentos humanitários, do perigo a ser 
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erradicado pelas estratégias políticas que fizeram do favelado um 
bode expiatório dos problemas da cidade, o “outro”, distinto do 
morador civilizado da primeira metrópole que o Brasil teve. Lugar do 
lodo e da flor que nele nasce, lugar das mais belas vistas e do maior 
acumulo de sujeira, lugar da finura e elegância de tantos sambistas, 
desde sempre, e da violência dos mais famosos bandidos que a 
cidade conheceu ultimamente, a favela sempre inspirou e continua a 
inspirar tanto o imaginário preconceituoso dos que dela querem se 
distinguir quanto os tantos poetas e escritores que cantaram suas 
várias formas de marcar a vida urbana no Rio de Janeiro (ZALUAR; 
ALVITO, 2006, p. 7).

6
 

 
   

Esses elementos assinalados pelos autores parecem explicar o motivo 

das favelas gerarem em algumas pessoas certo temor, levando-as a evitarem 

esses locais. Esse conflito entre ‘urbanizados’ e favelados fora registrado por 

Zaluar e Alvito (org.) no livro intitulado “Um Século de Favela” (2006). O livro 

traz diversos trechos históricos que esclarecem o porquê de parte daqueles 

que não moram nas favelas terem preconceito e/ou rechaço a elas. 

Destaca-se aqui um trecho referente ao ano de 1948, quando foi 

realizado o primeiro censo das favelas no Rio de Janeiro. Os autores realçam 

partes de textos oficias que estimulam não só o preconceito com o local, mas, 

especialmente, o preconceito étnico: 

 
 
O preto, por exemplo, via de regra não soube ou não poude [sic] 
aproveitar a liberdade adquirida e a melhoria econômica que lhe 
proporcionou o novo ambiente para conquistar bens de consumo 
capazes de lhe garantirem nível decente de vida. Renasceu-lhe a 
preguiça atávica, retornou a estagnação estiola [...] como ele todos os 
indivíduos de necessidades primitivas, sem amor próprio e sem 
respeito à própria dignidade [...] (apud ZALUAR; ALVITO, 2006, p. 
13). 
 
 

A preocupação com questões de habitação, juntamente com a vontade 

de reconstruir áreas urbanas degradadas existe desde o século passado, 

quando por diferentes motivos os setores públicos, bem como a iniciativa 

privada, vem empreendendo ações em locais como as favelas (CASTRO, 

2004; GOMES, 2013). 

                                                           
6
 “A lei complementar nº 111 de 1/2/2011 (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Sustentável do Município do Rio de Janeiro), estabelece no artigo 234, as seguintes definições, 
adotadas no SABREN [Sistema de Assentamentos de Baixa Renda]: Favela – área 
predominantemente habitacional, caracterizada por ocupação clandestina e de baixa renda, 
precariedade da infraestrutura urbana e de serviços públicos, vias estreitas e alinhamento 
irregular, ausência de parcelamento formal e vínculos de propriedade e construções não 
licenciadas, em desacordo com os padrões legais vigentes [...]”. Disponível em: 
<http://prefeitura.rio/web/ipp/exibeconteudo?id=4782931>. Acesso em: 27/set/2017. 
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Indo ao encontro das questões pontuadas nos parágrafos anteriores, no 

segundo semestre de 1994, foi iniciada a primeira fase do programa “Favela 

Bairro”, sob a coordenação da Prefeitura do Rio de Janeiro, contando ainda 

com o cofinanciamento do projeto pelo BID (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento). Os investimentos previstos chegaram a US$ 300 milhões e 

o programa tinha como premissa beneficiar as populações que viviam nas 

favelas e loteamentos irregulares7, buscando a melhoria da qualidade de vida 

dos grupos favorecidos nos seguintes aspectos: abastecimento de água, 

contenção de encostas, iluminação pública, reflorestamento e arborização, 

sistema viário, coleta de lixo, drenagem e esgoto sanitário, reassentamento, 

creches e centros comunitários, praças e áreas de esporte e lazer, 

regularização urbanística e fundiária, programas de geração de renda (SMHC, 

[199-]). 

Para Gomes (2013), é preciso compreender que a motivação do poder 

público em melhorar a infraestrutura daquelas localidades contempladas no 

programa Favela Bairro não vem de um simples ato desinteressado. A autora 

comenta que essas ações fazem parte das demandas oriundas da 

concorrência urbana, isto é, da busca das cidades por mais investimentos 

externos. Entende-se, desta maneira, que o referido programa buscou, ainda 

que de forma velada, a valorização do espaço ocupado pelos favelados e não a 

integração daqueles lugares às demais áreas da cidade. Assim sendo, o 

Favela Bairro “volta-se para a preocupação de inserir a cidade nos fluxos 

globais, limitando o alcance desse programa habitacional para democratizar a 

cidade” (GOMES, 2013, p. 4). 

Convém ressaltar que o programa foi além da criação de infraestrutura. 

Freire (2008) identificou em sua análise, que o projeto Favela Bairro atingiu as 

bases de organização dos próprios moradores das favelas. A autora traz como 

exemplo deste processo de reestruturação e/ou educação o trabalho de 

agentes comunitários, pessoas da própria favela, que eram treinadas por 

agentes externos à comunidade para servirem como “ponte” entre a prefeitura 

do Rio de Janeiro e a favela onde viviam. Além de promover a integração e o 

repasse de informações entre governo e comunidade, “as agentes comunitárias 

                                                           
7
 O projeto foi dividido em quatro fases. Cada um contemplou um grupo de favelas. A maior 

parte das favelas estava localizadas na periferia do Rio de Janeiro.  
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têm como uma de suas funções repassar e discutir com os moradores 

informações e conhecimentos sobre o ambiente urbano e sobre condutas 

individuais e coletivas em relação à localidade atendida” (FREIRE, 2008, p. 

101). 

A autora analisou diversos pontos do programa, mas o que cabe 

destacar é que o trabalho realizado naquelas localidades objetivava não só a 

reconstrução de um espaço físico, desorganizado devido a constante ocupação 

irregular do terreno, mas também visava à orientação daqueles que viviam nas 

favelas. Freire (2008, p. 102) destaca a fala de um líder comunitário que 

exemplifica os resultados desse processo de doutrinação: “o Favela-Bairro 

muda toda a estrutura da comunidade, e, por isso, o morador também tem que 

ser educado para se adaptar a essa nova estrutura”. 

A fala do morador, considerado um líder em seu grupo, parece ser 

resultado do processo de doutrinação executado durante o programa Favela 

Bairro. O morador entende que eles vivem de um modo diferente das demais 

áreas da cidade – aparentemente ruim –, e por isso ele e seus iguais precisam 

ser “educados” para viver de outra forma, uma mais civilizada. 

Embora não seja minha intenção narrar aqui todos os fatos históricos 

que levaram a favela ao que ela é hoje, fez-se necessário destacar alguns 

destes pontos – com alguns saltos na história da (re)construção das favelas –, 

pois é preciso compreender que vários estigmas construídos no passado, bem 

como a tentativa de eliminar os mesmos, perduram e geram uma imagem não 

só das favelas e seus moradores, mas também da cidade do Rio de Janeiro até 

os dias atuais, quando agentes do turismo transformam a favela/favelados em 

um produto turístico. 

Portanto, pesquisar sobre o turismo que ocorre dentro de uma favela é 

uma tarefa essencial, pois é preciso identificar/analisar os efeitos da atividade 

turística nestas localidades, mas também árdua, pelos seguintes motivos: 1) 

embora o local já tenha acolhido diversos pesquisadores com diferentes 

objetivos, a favela parece surpreender sempre, pois sua dinâmica e regras de 

convivência, por exemplo, podem dificultar a análise dos pesquisadores; 2) “a 

bibliografia desse tema específico [turismo em favela] é escassa no Brasil, pois 

somente nos últimos anos essa atividade turística vem sendo objeto de 

pesquisa dos acadêmicos, logo as opiniões sobre o tema estão surgindo 
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paulatinamente” (PEREIRA, CASTRO, CHEIBUB, 2016, p. 1) (ver figuras 1 e 2 

que trazem estudos deste ponto); 3) e, a polêmica gerada pelo assunto, que 

até hoje provoca divergências, como indica Bianca Freire-Medeiros (2009, 

p.10), ao ressaltar que o turismo em favela ainda é muito criticado por aqueles 

que o interpretam como “um resultado perverso da combinação de um 

voyeurismo mórbido, por parte do turista, com uma precariedade desesperada 

e/ou passiva por parte dos favelados”. 

 

 

Figura 1: Bibliografia sobre turismo em favela – distribuição dos textos por anos de 
publicação

8
 

Fonte: FREIRE-MEDEIROS (2015). 
 

 

                                                           
8
 O estudo realizado “engloba artigos publicados em periódicos acadêmicos, bem como livros e 

capítulos de livros produzidos por autores brasileiros e estrangeiros, no Brasil e no exterior, em 
português, inglês, francês e alemão. Também foram incluídas dissertações e teses defendidas 
entre 2007 e 2012 em programas de pós-graduação brasileiros e disponíveis no Banco de 
Dissertações e Teses da Capes” (FREIRE-MEDEIROS, 2015, p. 365). Convém destacar que o 
estudo tem como limite temporal o ano de 2012. Após esse ano outros trabalhos, inclusive da 
mesma autora, já foram publicados. 
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Figura 2: Distribuição dos pesquisadores por área de formação
9
 

Fonte: FREIRE-MEDEIROS (2015). 
 

As figuras ilustram que o tema pesquisado ganhou mais atenção nos 

últimos dez anos e que apesar do tema estar ligado aos estudos do turismo, 

apenas 16% da produção intelectual está dentro do referido campo. 

Além disso, a temática é relevante porque propõe diversas questões 

dicotômico-paradoxais que precisam ser analisadas: “como acontece a 

transformação de alguns moradores, antes pedreiro, garçom, etc., para um 

empreendedor do turismo, por exemplo?” (PEREIRA, LESCURA, CHEIBUB, 

2016, p. 11). Existe ou não a exploração da pobreza como uma atração 

turística? Referente ao território, o que é (espaço) público ou privado na favela, 

isto é, onde o turista pode ou não ir sem invadir – intencionalmente ou não – o 

espaço do morador? O turismo fomenta ou não o processo de gentrificação10 

no território da favela, como temem alguns moradores? “Se o habitus do 

agente é uma estrutura incorporada a partir de sua entrada no campo, 

interessa saber, também, em que aspecto o habitus individual e o coletivo 

daqueles que vivem nas favelas podem ser reestruturados a partir desse 

                                                           
9
 A figura ilustra “como o tema favela turística distribui-se em áreas disciplinares diversas” 

(FREIRE-MEDEIROS, 2015, p. 373), indicando assim o esforço de diversos pesquisadores de 
compreender esse fenômeno.  
10

 Este fenômeno se “caracteriza pelo enobrecimento do espaço urbano gerado por 
investimentos públicos e privados na renovação ou revitalização de áreas urbanas degradadas, 
ou seja, estão intimamente ligadas às estratégias de mercado imobiliário, normalmente aliado a 
uma política pública de suposta ‘revitalização’ que expulsa a população original sutilmente, 
atraindo residentes de renda mais alta [...] (SILVA; RUAS; ROSSI, 2012, p. 2). Para Neil Smith 
(1996), é a “elitização, expulsão da população mais pobre” (apud MARQUES, 2010, p. 58). 
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processo de turistificação?” (PEREIRA, LESCURA, CHEIBUB, 2016, p. 12). A 

atividade turística pode gerar mudanças no campo e no habitus de alguns 

grupos que estão mais envolvidos na operação desse tipo de turismo? O 

estrangeiro que mora na favela será ‘adotado’ por ela ou sempre será visto 

como uma figura exótica? De que maneira esses novos agentes sociais 

(turistas) podem transformar o campo? Existirão novas disputas? Qual será a 

doxa vigente? 

Embora a prática do turismo em favela seja relativamente recente no 

Brasil, existem dados que comprovam que antes mesmo de se tornar um 

atrativo turístico, diversos lugares pobres como as favelas cariocas já eram 

visitados por meio da prática do slumming. 

Um misto de curiosidade e filantropia levou as elites londrinas, na 

década de 1880, à prática do slumming. Esta experiência se dava a partir da 

visita de membros da elite vitoriana que, entre outros motivos, simpatizavam 

com os pobres, e como, aparentemente, não bastavam as caridades exercidas 

por eles através das igrejas e das agências de assistência social, este grupo de 

pessoas se sentia ‘obrigado’ a visitar ou até mesmo viver e trabalhar por um 

determinado período em bairros degradados de Londres (KOVEN, 2004 apud 

FREIRE-MEDEIROS, 2009), tais como Whitechapel (figura 3) e Shoreditch 

(figura 4). Para os mais críticos da época, a prática do slumming não passava 

de um entretenimento egoísta que trivializava a pobreza disfarçada de 

altruísmo social (FREIRE-MEDEIROS, 2009). 

 

 
Figura 3: Whitechapel – Londres (1888). 
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Fonte: BBC America
11

 

 

 
Figura 4: Shoreditch – Londres (1880). 
Fonte: Legatum Institute

12
 

 

Em outras partes do mundo, identificou-se o mesmo tipo de atividade 

turística (turismo em favela): Dharavi na Índia (Figura 5); Khayelitsha na África 

do Sul (Figura 6); e Villas Miseria na Argentina13, são alguns exemplos – 

convém sublinhar que todos são países considerados como “em 

desenvolvimento”14. 

 

                                                           
11

 Disponível em: <http://www.bbcamerica.com/ripper-street/2012/12/13/whitechapel/>. Acesso 
em: 17/mar/2017. 
12

 Disponível em: < http://www.li.com/media/commentary/bring-back-london%27s-slums>. 
Acesso em: 17/mar/2017. 
13

 Disponível em: <http://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/07/16/slum-tourism-how-it-
began-the-impact-it-has-and-why-its-become-so-popular/#51a47bbddb86>. Acesso em: 
15/dez/2016. 
14

 “Podemos dizer que são aqueles países cujas economias partiram de um estágio de 
estagnação ou subdesenvolvimento e se encontram em pleno desenvolvimento econômico”. 
Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/economia/paises_emergentes.htm >. Acesso em: 
31/01/2017. 

http://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/07/16/slum-tourism-how-it-began-the-impact-it-has-and-why-its-become-so-popular/#51a47bbddb86
http://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/07/16/slum-tourism-how-it-began-the-impact-it-has-and-why-its-become-so-popular/#51a47bbddb86
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Figura 5: Fotos de divulgação do “slum tour” da empresa Reality Tours & Travel (2017) 
Fonte: Reality Tours & Travel

15
 

 

 
Figura 6: Fotos de divulgação do “slum tour” da empresa Nomvuyo’s Tours (2017) 
Fonte: Nomvuyo’s Tours

16
 

 

Nas figuras 5 e 6 (retiradas de sites de operadoras de turismo em favela) 

é possível ver como as agências de turismo divulgam em seus sites os tours 

nas favelas. Algumas fotos parecem se repetir não só nos sites estrangeiros, 

mas também nos brasileiros (figuras 7 e 8): 1) fotos de crianças sozinhas ou 

na companhia dos turistas; 2) fotos de áreas internas e externas das casas; 3) 

fotos de turistas e moradores felizes em um momento de confraternização. 

 

                                                           
15

 Disponível em: < http://realitytoursandtravel.com/slum-tour.php> . Acesso em: 20/mar/2017. 
16

 Disponível em: < http://www.nomvuyos-tours.co.za/photo_gallery.shtml>. Acesso em: 
20/mar/2017. 
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Figura 7: Turistas visitam crianças em projeto social 
Fonte: Favelatour.com.br

17 
 

 
Figura 8: Turistas e guia na casa de um morador 
Fonte: favelascene.blogspot.com.br

18 
 

A estratégia dos operadores de turismo em favela parece ser bem 

simples e como se pode observar nas figuras apresentadas, eles exploram 

imagens que ‘captam’ fragmentos daquilo que pode fazer com que os turistas 

acreditam que compõe o cenário de uma favela – casas pobres, vielas 

estreitas, crianças brincando felizes, por exemplo. 

Retomando a questão da construção teórica do turismo nas favelas, 

Pereira (2014) ressalta que, embora um pouco mais de cem anos separem o 

slumming de Londres (1880) do turismo em favela na cidade do Rio de Janeiro 

(1990), ambos apresentam o suposto desejo de ajudar os pobres como uma 

                                                           
17

 Disponível em: < http://www.favelatour.com.br/ing/fotos.htm>. Acesso em: 25/set/2017. 
18

 Disponível em: <http://favelascene.blogspot.com.br/>. Acesso em: 25/set/2017. 
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motivação daqueles que frequentam essas localidades, contudo, o turismo em 

favela parece gerar outros tipos de motivação nos turistas, que vão além de 

ajudar os moradores locais, mas sim atender desejos pessoais. 

Aparentemente o contraste socioeconômico e cultural que a cidade do 

Rio de Janeiro pode proporcionar aos seus visitantes é um dos fatores 

determinantes para atraí-los. Afinal, os bairros mais “nobres” da cidade, 

localizados na zona sul, incorporam diversas favelas. Moradores de diferentes 

classes sociais, turistas brasileiros e de outras partes do mundo disputam 

espaço nas praias do Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon, por exemplo. 

Vale pontuar que todos estes lugares abrigam pelo menos uma favela, que 

passou a fazer parte dos roteiros turísticos que incluem estes bairros “nobres”. 

Neste cenário é importante observar, também, os produtos/serviços que 

os turistas buscam nas favelas. O maior exemplo deles é o “favela tour”. A 

visita à favela oferecida pela empresa Exotic Tours, por ela batizada de “Favela 

Rocinha Tour”, inclui transporte, guia e uma volta a pé pela maior favela da 

América Latina, com parada para observação de atrativos turísticos locais. A 

empresa oferece ainda visita a atrativos turísticos clássicos combinados com a 

favela da Rocinha, tais como: Favela e Corcovado; Favela e Floresta da Tijuca; 

Favela e Jardim Botânico; e Favela e Praias. Todas as opções incluem 

transporte, guia e ingressos19. 

Refletindo sobre as questões pontuadas nos parágrafos anteriores, 

torna-se importante destacar como percebo conceitualmente a atividade que 

engloba o turismo em favela. Assim, acredita-se que aqueles que consomem 

os produtos/serviços oferecidos no turismo em favela têm como motivação 

principal os segmentos sociais, de características étnico-culturais, que 

possibilitam uma leitura (parcial) da realidade sociocultural e econômica do 

local, tendo como pontos fixos locais que não foram organizados previamente 

para a exploração turística, e às vezes sequer foram planejados/estruturados 

plenamente para o usufruto dos autóctones (PEREIRA, 2014), tal como os 

locais de “fins não turísticos”, citados por Hayllar et al (2011)20. 

                                                           
19

 Disponível em: <http://www.exotictours.com.br/favela.htm>. Acesso em: 31/01/2017. 
20

 Para Hayllar et al. (2011, p. 3), “as áreas urbanas oferecem cenários sociais, culturais, físicos 
e estéticos sobre os quais a atividade turística pode se desenvolver”. Os autores 
complementam: “os visitantes interagem com atrações e infraestruturas geralmente 
desenvolvidas para fins não turísticos [...]” (grifo meu). 
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Partindo destas observações, a consolidação da prática do turismo nas 

favelas parece ser um dos resultados da necessidade dos agentes do mercado 

turístico em preencher uma lacuna na oferta turística do núcleo receptor, 

passando a ver nesses lugares uma oportunidade de turismo. Knafou (1996) 

aponta o mercado como um dos agentes promotores da turistificação21. Neste 

contexto, esse agente busca criar atrativos turísticos para suprir suas 

demandas e, por conseguinte, lugares como as favelas, passam a ser uma 

opção para o consumo turístico. 

Em entrevista para a revista Veja, Bianca Freire-Medeiros afirma que “o 

turismo em favela começou com a ECO 9222, quando se passou a levar 

estrangeiros à Rocinha – pessoas ligadas em ecologia e interessadas em 

alternativas ao turismo de massa”.23 Essa afirmativa reforça o ponto abordado 

anteriormente, indicando que essas pessoas interessadas em um ‘turismo 

alternativo’, acabaram por sinalizar para o mercado mais um local que poderia 

se tornar um atrativo turístico – provavelmente naquele período considerado 

um local mais exótico do que nos dias de hoje, em que vários turistas sobem os 

morros diariamente para, entre outras coisas, tirar fotos com a finalidade de 

postar em suas redes sociais. 

 

2.2 SOBRE TURISMO EM FAVELA 

 

Toda produção referente ao objeto de estudo presente nesta seção foi 

pesquisada diretamente no site da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior), buscando-se por dissertações e teses presentes 

em programas brasileiros de pós-graduação em Turismo – credenciados pela 

referida instituição –, e o universo pesquisado finda com periódicos de turismo 

conceituados nas categorias A2, B1 e B2 (considerados de maior relevância na 

área de turismo)24. 

                                                           
21

 A turistificação pode ser entendida como o processo de implantação da atividade turística em 
um local que tenha potencial turístico (KNAFOU, 1996). 
22

 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no 
Rio de Janeiro em 1992. 
23

 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/turismo-favela-violencia-atrai-
visitantes>. Acesso em: 10/set/2016. 
24

  Após pesquisar foi identificado que não existe a categoria A1 no Brasil para periódicos na 
área de turismo. 
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Convém elucidar como a pesquisa desta seção foi conduzida. Foram 

considerados nas buscas por turismo em favela os seguintes elementos: 

trabalhos publicados entre os anos 2000 e (março) 2017, pesquisa por título, 

palavras-chave (favela e turismo, turismo em favela, turistificação das favelas, 

pobreza e turismo, turismo em favelas e moradores; turismo em favela e 

comunidade; Santa Marta...) e resumo – as buscas de todos estes foram feitas 

nos idiomas português, inglês e espanhol. Foram analisados nos trabalhos 

dentro deste escopo: enfoques mais recorrentes; tipo de pesquisa mais 

utilizados (teórica, teórico-empírica...); instrumentos de coleta (questionários, 

entrevistas semiestruturadas...), a forma de analisar os dados (qualitativa ou 

quantitativamente...) e as reflexões geradas pelos autores. 

Estes elementos foram selecionados para contribuir com a 

sistematização da pesquisa elaborada, buscando evidenciar o que foi 

produzido sobre o turismo em favela e está sendo disponibilizado pela Capes, 

Programas de Mestrado em Turismo e periódicos de turismo de nível A2, B1 e 

B2. Cabe pontuar que diversos trabalhos científicos, bem como outros 

conteúdos – figuras, dados presentes em sites de empresas, tabelas – fora 

deste escopo foram mencionados para contribuir com algumas ponderações e 

construções de ideias. 

Sem interrupção, apresenta-se o quadro que condensa as informações 

dos trabalhos que se enquadraram no recorte da pesquisa, buscando tornar 

mais simples a visualização de alguns dados importantes de cada produção, e, 

em seguida, os artigos analisados. 

 

Quadro 1: Dados gerais dos trabalhos citados 

Título 
Autor / 

Ano 

Objetivo Geral 

do Trabalho 

Método 

de 

Pesquisa 

Fonte 

Entre tapas e 

beijos: a favela 

turística na 

perspectiva de 

seus moradores 

Bianca 

Freire-

Medeiros 

(2010) 

Investigar as opiniões dos 

moradores sobre a 

conversão de seu lugar 

de moradia em destino 

turístico. 

Teórico-

empírico 

http://www.scielo.

br/scielo.php?scri

pt=sci_arttext&pi

d=S0102-

69922010000100

003 

Fotografando a Bianca Discutir de que maneira a Teórico- http://www.revista
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pobreza turística Freire-

Medeiros; 

Palloma 

Menezes 

(2009) 

fotografia colabora na 

produção, circulação e 

consumo da pobreza 

turística. 

empírico .ufpe.br/revistaan

thropologicas/ind

ex.php/revista/arti

cle/viewFile/129/1

18 

Theorizing Slum 

Tourism: P-

erforming, 

Negotiating and 

Transforming 

Inequality 

Eveline 

Dürr; 

Rivke 

Jaffe 

(2012) 

Aprofundar o debate 

teórico sobre a 

investigação do turismo 

em favelas e estimular 

estudos comparativos. 

Teórico 

http://www.erlacs.

org/articles/abstra

ct/10.18352/erlac

s.8367/ 

A estética turística 

e cinematográfica 

da favela: 

suportes de uma 

autenticidade 

construída 

Karla 

Estelita 

Godoy e 

Sarah 

Borges 

Luna 

(2012) 

Estabelecer uma relação 

entre turismo e cinema, 

analisando seus pontos 

de convergência. 

Teórico-

empírico 

http://www.ivt.cop

pe.ufrj.br/caderno

/index.php?journa

l=caderno&page=

article&op=view&

path%5B%5D=68

7 

O Turismo 

Comunitário na 

Favela Santa 

Marta: 

Perspectivas 

sobre o Programa 

Rio Top Tour no 

Contexto Eufórico 

do Rio De Janeiro 

Pacificado 

Fernanda 

Caixeta 

Carvalho 

(2013) 

Refletir sobre o processo 

de implementação do 

projeto-piloto Rio Top 

Tour no morro Santa 

Marta. 

Teórico-

empírico 

http://unuhosped

agem.com.br/revi

sta/rbeur/index.p

hp/anais/article/vi

ew/4379/4248 

Turismo 

comunitário e 

favela-tour como 

expressões das 

novas dinâmicas 

do consumo 

turístico 

Ricardo 

de 

Oliveira 

Rezende 

(2014) 

Debater a existência de 

dois tipos diferentes de 

turismo que acontecem 

nas favelas – o turismo de 

base comunitária e o 

favela tour –, destacando 

então as diferenças entre 

eles e a relação 

estabelecida com os 

moradores da favela e 

seu território. 

Teórico 

http://www.revista

s.usp.br/rta/article

/view/83795/0 

Turismo e Augusto Analisar o fenômeno do Teórico- https://repositorio.
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Pobreza: 

Percepções dos 

Guias de Turismo 

Moradores e Não 

Moradores que 

Trabalham na 

Favela da 

Rocinha – Rio de 

Janeiro 

Marcelo 

Alcântara 

Costa 

(2013) 

turismo relacionado a 

concepção ou percepção 

de pobreza a partir do 

olhar dos guias de 

turismo, moradores e não 

moradores da favela da 

Rocinha. 

empírico ufrn.br/jspui/handl

e/123456789/181

67 

Fonte: elaboração própria. 

 

Será que eles [moradores da favela] se sentem e se posicionam apenas 

como objetos do olhar estrangeiro ou também como personagens ativos de um 

encontro entre diferentes? Veem o turismo como uma possibilidade de 

desenvolvimento econômico ou como mais uma forma de exploração? Que 

nuances constroem e deixam transparecer entre a aprovação irrestrita e a 

desaprovação incondicional? 

Estas são algumas questões centrais que estão presentes no trabalho 

desenvolvido por Bianca Freire-Medeiros25 em seu artigo intitulado “Entre tapas 

e beijos: a favela turística na perspectiva de seus moradores”, publicado em 

Sociedade e Estado (UnB Impresso), no ano de 2010. A autora inicia seu artigo 

analisando como os estudiosos vêm trabalhando com o tema em suas 

pesquisas, destacando a existência de trabalhos com o foco nos impactos 

(sociais e ambientais) causados pelo fenômeno turístico. 

Buscando diferenciar sua investigação das demais, o trabalho é o 

resultado de uma pesquisa que ocorreu no período de novembro de 2006 a 

abril de 2007, tendo realizado um total de 175 entrevistas semiestruturadas 

com moradores da Rocinha. A pesquisa tem como enfoque principal “investigar 

as opiniões dos moradores sobre a conversão de seu lugar de moradia em 

destino turístico” (FREIRE-MEDEIROS, 2010, s.p). Seu objeto em estudo é a 

favela Rocinha – localizada próxima ao bairro de São Conrado, zona sul da 

cidade do Rio de Janeiro –, na qual, segundo a autora, os “passeios ocorrem 

                                                           
25

 Mestre em Sociologia (IUPERJ) e doutora em história e teoria da arte e da arquitetura 
(Binghamton University, Suny). Foi professora do Cpdoc/FGV, bolsista de Produtividade do 
CNPq e autora de Gringo na Laje: Produção, circulação e consumo da favela turística (FGV 
Editora, 2009). 
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regularmente desde inícios da década de 1990, com uma média de 3.500 

turistas por mês” (2010, s.p). A metodologia escolhida pela pesquisadora 

envolveu diferentes modos de trabalho no campo: 1) entrevistas em 

profundidade com informantes qualificados; 2) observações de campo; 3) e 

entrevista semiestruturada aplicada junto a 175 moradores. Assim sendo, 

percebe-se que o tratamento dos dados tem um caráter qualitativo e a 

pesquisa se configura como um trabalho teórico-empírico. 

Em suas análises a autora aponta que as agências divulgam seu pacote 

turístico destacando pontos positivos da favela para atrair turistas: “a 

deslumbrante vista da favela, as edificações desalinhadas, moradores 

sorridentes (sobretudo crianças) interagindo com turistas igualmente 

satisfeitos” (FREIRE-MEDEIROS, 2010, s.p). Esses elementos identificados 

por ela são os mesmos nos sites das operadoras deste tipo de turismo. Assim 

sendo, a autora chama a atenção para o marketing positivo da favela feito 

pelas agências que comercializam o tour nessas localidades; as operadoras 

destacam que elas garantem a segurança durante o passeio e que os turistas 

são bem vindos naquela localidade. 

Convém destacar que a autora aborda a questão da relação favela x 

“asfalto”26. Em sua pesquisa ela identificou que os moradores do asfalto não 

entendem porque os turistas sobem o morro, tendo tantas outras coisas para 

visitar na cidade, inclusive não aprovam a ida dos turistas a esses locais e, 

muitas vezes, veem o tour na favela como uma “aberração”. Diferente dos 

moradores do asfalto, os favelados acreditam que com a vinda dos turistas seu 

local passa a ser mais valorizado, pois muitos acreditam que se o “gringo” está 

subindo o morro é porque tem algo bom lá. Os guias locais de turismo também 

destacam que o projeto Favela Bairro27 vem ajudando de forma progressiva a 

incorporar a favela ao asfalto (FREIRE-MEDEIROS, 2010, s.p). 

Sobre a dinâmica do tour, a autora destaca algo que chama atenção e 

vai ao encontro do que se pretende observar na pesquisa aqui em 

desenvolvimento. Freire-Medeiros (2010, s.p) comenta que os guias locais 

                                                           
26

 Termo utilizado para se referir as áreas planas próximas à favela. 
27

 O programa funcionou a partir de uma “política pública macrofuncional integradora das áreas 
de pobreza” e, nesse escopo, buscou melhorar, através de intervenções urbanísticas, os 
espaços físicos das favelas, ao mesmo tempo em que ofereciam outros programas de 
capacitação de mão de obra para jovens, por exemplo (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 
2003, p. 74). 
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passam algumas regras para os turistas seguirem durante o passeio turístico. 

São elas: “ignorar eventuais provocações, não interromper a passagem dos 

moradores nas ruazinhas estreitas e não dar esmola”. Outro aspecto 

interessante é que os guias apontam determinadas peculiaridades da 

favela/favelado que não são vistos em outros locais da cidade, como: “a 

arquitetura ímpar, o recurso insistente ao criativo “jeitinho brasileiro”28 (o 

chamado “gato de luz”29, presente por toda a favela, seria o seu melhor 

exemplo), a espontaneidade alegre da população e sua submissão às leis do 

“poder paralelo”30. 

Esses elementos fazem um paralelo com a pesquisa desenvolvida, pois 

estes mesmos dados foram encontrados por mim nas incursões à localidade 

onde se desenvolveu a parte empírica, a favela Santa Marta. Nessa 

perspectiva, mais do que identificar similaridades entre as duas favelas, 

percebem-se elementos inerentes às noções de campo e habitus que orientam 

parte das minhas reflexões. 

Embora existam outras passagens que seriam interessantes e possíveis 

de explorar, destacam-se aqui dois trechos que chamam a atenção no trabalho 

de Freire-Medeiros (2010): 

1) “jeitinho brasileiro”/espontaneidade alegre da população – este 

fragmento se enquadra naquilo que pode ser compreendido como o habitus de 

um grupo de pessoas, uma vez que Bourdieu (1996) explica que o habitus 

pode contribuir como um elemento diferenciador de um coletivo/indivíduo dos 

demais, e os fragmentos destacados indicam essa particularidade do habitus 

do favelado, afinal o que seria o “jeitinho brasileiro” identificado na favela, 

senão um elemento que diferencia o favelado dos turistas estrangeiros, por 

exemplo; 

                                                           
28

 Da Matta afirma que é importante fazer uma distinção entre os inúmeros casos. "O jeitinho 
tem um espectro que vai de uma simpatia humana, que se reconhece no outro e abre uma 
exceção para esse outro em virtude de uma emergência ou condições de vida, a até arranjos 
de contratos especiais superfaturados de obras públicas concedidos para amigos e parentes, 
com objetivo de dividir lucros, o que é corrupção". Disponível em: 
<https://www.terra.com.br/noticias/brasil/o-que-ha-de-corrupcao-no-jeitinho-
brasileiro,37267c8b8663f971aabd4632ac941d49rnys4hqb.html>. Acesso em: 20/08/2017. 
29

 Ligações clandestinas de luz elétrica que permitem que o morador não pague pelo consumo 
de eletricidade. 
30

 Traficantes de drogas. 
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2) submissão às leis do “poder paralelo” – este trecho recupera a visão 

dada por Bourdieu ao que ele chama de doxa (elemento que compõe o 

campo), esta que representa a visão particular dos dominantes de um 

determinado campo e é passada como uma regra que deve ser seguida por 

aqueles que estão como dominados. No caso em questão, os traficantes criam 

regras de convivência na favela que, mesmo não respaldadas pelas leis 

comuns geradas pelo Estado, às vezes são reconhecidas pelos moradores 

como algo positivo, pois “graças a essas leis violentas e arbitrárias, roubos, 

furtos e estupros são praticamente inexistentes na localidade” (FREIRE-

MEDEIROS, 2010, s.p). 

Ainda comentando sobre as peculiaridades da favela, Freire-Medeiros 

(2010) aponta em seu texto como o ‘produto favela’ se inseriu no cenário 

turístico da “Cidade Maravilhosa”. A autora comenta que mesmo a elite carioca 

não aprovando o tour nas favelas, guias de viagens famosos como o Lonely 

Planet tem em sua lista de locais para conhecer no Rio de Janeiro diversas 

favelas cariocas, e mais do que isso, os guias sugerem que é a partir da visita 

as favelas que “os turistas terão de fato uma percepção mais realista da 

cidade” (FREIRE-MEDEIROS, 2010, s.p). 

Este trecho é muito relevante, pois mostra como a favela se tornou um 

espaço importante para se entender a dinâmica da cidade como um todo. 

Assim sendo, o estudo da atividade turística nesses espaços, muitas vezes 

segregados pela população que vive fora dele, se faz cada vez mais 

necessário, afinal, até que ponto os turistas realmente conhecem a favela e 

seus moradores para poder traçar um paralelo com as outras áreas da cidade? 

Será que o turista faz esse comparativo ou sequer reflete sobre as diferenças 

entre as áreas urbanas/bairros visitadas? Em especial, interessa saber e 

destacar a indagação de Freire-Medeiros (2010): “o que os favelados – parte 

fundamental da trama – pensam sobre a conversão de seu local de moradia 

em atração turística”? Esse campo ganha uma nova dinâmica? Se sim, que 

dinâmica é essa? O que seus agentes (favelados) acham disso? Quais são as 

disputas de poder? 

O trabalho de Freire-Medeiros persegue essa questão e buscou em seus 

entrevistados elucidar essa indagação. De modo geral, percebe-se, pelo o que 

foi apresentado pela autora, que os moradores gostam de ser visitados pelos 
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turistas31 e ignoram a forma como o tour é realizado, pois muitos aprovam a 

visita, mas não “como a coisa acontece” (FREIRE-MEDEIROS, 2010, s.p). 

Alguns sequer sabiam que o tour era pago pelos turistas, mostrando surpresa 

ao descobrirem o valor recebido pelas operadoras. Contudo, a autora mostra 

que essas respostas positivas em relação à atividade turística desenvolvida na 

Rocinha têm por trás “motivações econômicas”. 

Freire-Medeiros (2010, s.p) aponta: “o dinheiro sequer precisa ser ganho 

ou visto para funcionar como confirmação da boa vontade dos turistas: “Se eles 

vêm, só pode ser para ajudar”, sentenciou um morador acostumado ao trânsito 

das agências pela porta de sua casa”. A partir de sua pesquisa a autora obteve 

diferentes respostas, nas quais os moradores contavam casos de amigos ou 

parentes que ganharam algum dinheiro dos turistas e, mesmo sendo algo 

pontual, os mesmos passavam a simpatizar com os estrangeiros por isso. 

Sobre esse tema, a liderança política do local explica que existem três 

tipos de moradores: 

 
No primeiro degrau, estariam os que trabalham o dia inteiro, “descem 
e sobem o morro e não se importam com nada que acontece na 
Rocinha”. No segundo degrau, os artesãos que, por sua vez, estariam 
subdivididos em dois grupos: os que têm “conchavo com as agências 
e conseguem vender seus produtos para os gringos” e os que, por 
não fazerem “alianças duvidosas”, ficam excluídos do business. No 
topo estariam as lideranças locais, o único grupo realmente 
preocupado com a “comunidade” e, portanto, capaz de criticar o 
trabalho das agências (Freire-Medeiros, 2010, s.p). 
 
 

Analisando a resposta da liderança comunitária, Freire-Medeiros (2010) 

avalia, contrariando o entrevistado, que mesmo estando mais envolvido com as 

questões da favela, o líder comunitário não parecia ponderar ou estar mais 

apto que os demais para criticar a atividade turística que vem acontecendo em 

sua comunidade. 

Concernente à questão de como a atividade turística se desenvolve na 

Rocinha, um dos entrevistados de Freire-Medeiros (2010, s.p) argumenta: “Eles 

sobem no Cristo, pagam. Sobem no Pão de Açúcar, pagam. Sobem aqui, 

levam”. A autora relata a tentativa de um grupo, dentro da Rocinha, que buscou 

organizar a atividade turística de um modo que mais recursos financeiros 
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 84% dos entrevistados mostram simpatia com a atividade, mesmo sem terem ganhos diretos 
(FREIRE-MEDEIROS, 2010) 
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ficassem na favela, contudo o projeto não prosperou e ficou apenas a ideia do 

que poderia ter sido ou como deveria ser explorado o turismo naquela favela. 

Esta questão – como a atividade turística deve ocorrer na favela – levou 

a autora a fazer um comparativo com outra favela, Vila Canoas, que foi objeto 

de estudo de Daniele Machado em sua dissertação de mestrado32. 

Freire-Medeiros (2010, s.p) destacou alguns pontos do trabalho de 

Machado que ajudam a refletir sobre a pesquisa em desenvolvimento aqui. A 

autora comenta que Machado identificou dois problemas no modo como o 

turismo acontece em Vila Canoas: “o primeiro, de ordem organizacional, deve-

se ao fato de os roteiros de visitação excluir deliberadamente certos pontos de 

vendas de artesanato local; o segundo, de ordem estrutural, refere-se à 

distribuição dos benefícios econômicos”. 

Destaca-se esse ponto, pois o mesmo fora percebido na pesquisa de 

campo realizada no Santa Marta. Naquela favela também existem grupos de 

moradores que dominam grande parte da atividade turística e, por isso, 

acabam criando “conchavos” com comerciantes e artesãos locais. Também 

acabam concentrando os benefícios econômicos, uma vez que parecem 

dificultar a entrada de novos agentes interessados na atividade econômica que 

vem se desenvolvendo. A disputa pelo domínio do turismo, encarado neste 

trabalho como um sub-campo, inspira questões: quais os tratos feitos entre 

aqueles que se consideram dominantes da atividade turística e comerciantes? 

Como são compartilhados os ganhos com a comunidade? Para citar Bourdieu, 

que tipos de capital são mais relevantes neste sub-campo? Quais geram mais 

disputas? 

Concluindo a análise do texto de Freire-Medeiros (2010, s.p), outro 

ponto destacado pela autora que se alinha com os objetivos da dissertação em 

desenvolvimento, está presente no trecho em que a pesquisadora avalia que “é 

importante perceber que os favelados não são elementos passivos do olhar 

curioso do visitante”. Este fragmento indica que os moradores da Rocinha 

podem não reagir ao modo como a atividade turística se desenvolve, contudo 

não significa dizer que não estão atentos ao que acontece. A autora conclui: “a 

                                                           
32

 MACHADO, D. S. Turismo de favela e desenvolvimento sustentável: Um estudo do turismo 
de favela no bairro de Vila Canoa, zona sul do Rio de Janeiro. Dissertação de mestrado, Rio de 
Janeiro: PUC-RJ, 2007. 
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questão do morador não é se o turismo na favela deve ou não existir, mas sim 

como os passeios devem ser conduzidos e que comportamentos deveriam ser 

motivados” (FREIRE-MEDEIROS, 2010, s.p). Estes trechos interessam, porque 

Bourdieu alerta que os agentes não são seres estáticos no campo, pelo 

contrário, estão sempre reagindo de acordo com a dinâmica do campo; neste 

sentido percebe-se que pode haver uma disputa para organizar uma espécie 

de doxa para o turismo dentro da favela. 

Discutir de que maneira a fotografia colabora na produção, circulação e 

consumo da pobreza turística foi o objetivo que norteou o trabalho de Bianca 

Freire-Medeiros e Palloma Menezes33 no artigo “Fotografando a pobreza 

turística”, publicado na Revista Anthropológicas, no ano de 2009. O trabalho 

desenvolvido pelas autoras é resultado de uma pesquisa que ocorreu 

juntamente com os projetos de pesquisa “Touring Poverty in Buenos Aires, 

Johannesburg and Rio de Janeiro” (financiado pela Foundation for Urban and 

Regional Studies – FURS – desde setembro de 2007) e “A Construção da 

Favela Carioca como Destino Turístico” (financiado pelo CNPq desde junho de 

2006). O método de pesquisa foi variado, envolvendo análise de cinco 

fotografias tiradas pelas próprias autoras dos seus objetos empíricos – Rocinha 

(Brasil), Soweto e Cape Flats (África do Sul) –, e entrevistas semiestruturadas 

com turistas e moradores dos locais visitados. Pela forma como foi conduzida a 

análise dos dados coletados, o referido trabalho adotou o método qualitativo e 

a pesquisa se configura como teórico-empírica. 

As autoras iniciam seu texto destacando algumas questões que as 

inspiraram, estas elaboradas por Susan Sotang em “Diante da Dor dos Outros” 

(2003): “Outros” sofrem, “eles” fotografam, “nós” olhamos. Quem sofre, quem 

fotografa e quem olha? Com que consequências políticas e éticas? Quais são 

as condições de possibilidade para a emergência, circulação e consumo dessa 

“dor fotografada”? Que emoções e sentimentos derivam da contemplação 

midiatizada do sofrimento alheio? 

Acredita-se que uma das questões centrais presentes no trabalho de 

Freire-Medeiros e Menezes (2009) é: que favela é essa que os turistas 

apreendem com suas câmeras fotográficas e fazem circular mundo afora? 
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 Doutora em Sociologia (IESP/UERJ). 
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Essa questão chama atenção, pois o que atrai o turista na favela é de seu 

interesse particular. Fazendo uma conexão com a bibliografia de Bourdieu, 

especialmente com suas noções de campo e habitus, interessa saber: o que 

existe no espaço social (campo) da favela e/ou no habitus do favelado/morador 

que tanto desperta interesse no turista? Que imagem o turista tem fixada no 

seu imaginário que o leva a visitar esse local? Cabe refletir também, será que 

essa imagem muda após visitar a favela ou sua passagem é tão aérea que 

sequer lhe permite redefinir esse imaginário? Estas são algumas indagações 

que despertam interesse por desvendá-las. 

Seguindo com a análise do trabalho das autoras, passando a primeira 

seção de caráter mais introdutório, o segundo momento do trabalho é dedicado 

a explanar sobre a conexão entre fotografar e viajar, como um ato 

complementa o outro e, nesse sentido, as autoras trazem diversas 

elucubrações de vários estudiosos do assunto. Destaca-se como mais 

interessante desta seção o trecho em que Freire-Medeiros e Menezes (2009) 

explicam que devido à popularização de alguns destinos e/ou atrativos 

turísticos é comum que os viajantes de maior status social tentem se 

diferenciar visitando lugares menos conhecidos, às vezes mais exóticos. Assim 

sendo, as autoras avaliam: “paradoxalmente, o consumo da pobreza pela via 

do turismo torna-se um elemento de distinção social, tendo sua circulação 

garantida pelos fluxos transnacionais de capital, de imagens midiáticas e de 

pessoas” (FREIRE-MEDEIROS; MENEZES, 2009, 180). 

Ainda refletindo sobre esses grupos sociais mais abastados que visitam 

áreas pobres, as autoras explanam sobre a prática do slumming, e mais uma 

vez destacam a importância da fotografia nesta atividade: “A representação 

fotográfica dos pobres, bem como de seus espaços de moradia e sociabilidade, 

constituía uma dimensão importante da prática de slumming, da promoção da 

filantropia e do controle imposto às classes populares de uma maneira geral” 

(FREIRE-MEDEIROS; MENEZES, 2009, p. 180/181). Após remontar este 

momento, as autoras apontam que nos dias de hoje essas visitas a locais 

pobres “é pela via do turismo”. 

Um trecho importante apontado no referido trabalho mostra que 

moradores de outras favelas, além da Rocinha ou do Santa Marta 

mencionados anteriormente, têm a impressão de que a visita de estrangeiros 
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pode melhorar a imagem do local e que a favela se mostra como um espaço 

relevante para se compreender/conhecer a cidade que está visitando: 

 
 
A Cova da Moura, ‘bairro africano’ e ‘marginal’ em Lisboa, já tem o 
programa de visitas ao bairro – denominado “sabura”, expressão 
crioula que significa apreciar aquilo que é bom, saborear – para 
mostrar que “a realidade [do bairro] é bem diferente da estigmatizada 
pela comunicação social” (FREIRE-MEDEIROS; MENEZES, 2009, p. 
182). 
 
 

Ao analisar uma das fotografias (ver figura 9), as autoras ponderam: 

mas o que será que ele tentava registrar no momento em que foi fotografado? 

Que cena procurava instantaneamente eternizar? 

Avançando na análise das fotos presentes no trabalho, as autoras 

apoiam-se na seguinte reflexão: 

 
Essas imagens produzidas durante o trabalho de campo constroem 
múltiplas representações: representações sobre a favela e seus 
habitantes formuladas pelos turistas; representações dos turistas 
formuladas pelos moradores; representações da favela formuladas 
pelos moradores para os turistas; representações dos moradores e 
turistas formuladas por nós pesquisadoras a partir de nossas lentes 
fotográficas – numa espiral contínua de representações (FREIRE-
MEDEIROS, 2007a). Estas imagens e os estereótipos, ícones e 
símbolos que elas evocam nos levam a refletir não apenas sobre 
questões ligadas à produção, ao consumo e à circulação da pobreza 
turística, mas igualmente sobre o próprio fazer fotográfico e os 
dilemas éticos que ele envolve (FREIRE-MEDEIROS; MENEZES, 
2009, p. 186/187). 
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Figura 9: Turista fotografando na Rocinha (RJ). 
Fonte: FREIRE-MEDEIROS; MENEZES (2009). 

 

Avaliando as outras figuras presentes no texto, as autoras comentam 

que os moradores (principalmente crianças) são constantemente fotografados 

e que estes já não se incomodam com os flashes das câmeras. Embora façam 

uma ressalva, indicando que é possível perceber que alguns moradores não 

gostam das fotos, fica claro no texto que a maioria não está preocupada. 

Contraponto esta ideia, Freire-Medeiros e Menezes (2009) propõem a seguinte 

situação: e se os moradores começassem a tirar fotos da turista muçulmana e 

de sua pequena filha que a acompanhava no tour? Será que ela se sentiria tão 

à vontade ao ser alvo das câmeras dos moradores quanto parecia estar por 

trás de sua própria lente? Será que ela se sentiria confortável vendo sua filha 

ser clicada por estranhos? Será que ela permitiria que a própria filha fosse 

fotografada com partes do corpo a descoberto como o menino sentado na 

esquina de uma viela? 

Para as autoras, refletir sobre essas questões é fundamental para poder 

perceber o tamanho da complexidade existente nestes atos de “consumir 

pobreza turística e de fotografá-la”. Por conseguinte, as pesquisadoras 

apontam que o cenário não é diferente em outras partes do mundo. As 

pesquisas realizadas no território africano apresentaram os mesmos 
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resultados, incluindo o fato de serem as crianças as protagonistas das cenas 

registradas pelas câmeras dos turistas estrangeiros (ver figura 10). 

 

 
Figura 10: Turista fotografando crianças de uma township africana 
Fonte: FREIRE-MEDEIROS; MENEZES (2009). 

 
Ainda sobre essa produção de material de divulgação dos tours em 

favelas no Rio de Janeiro, o site TripAdvisor34, que se tornou uma referência 

para muitos viajantes que buscam trocar informações sobre os destinos que 

pretendem conhecer, oferece a oportunidade dos seus usuários postarem fotos 

das suas experiências turísticas, e concernente ao tour nas favelas, foi possível 

encontrar trezentos e trinta e cinco fotos de diversas favelas. 

A quantidade de fotos chama atenção e devido ao fato do site atingir 

milhares de pessoas, observei essas fotografias. As fotos foram visualizadas 

com o objetivo de identificar qual o ‘cenário’ foi mais registrado e postado no 

site pelos turistas que sobem os morros cariocas e que, consequentemente, 

são mais divulgadas neste site de alcance internacional. Para facilitar a 

                                                           
34

 “Com mais de 500 milhões de avaliações e opiniões sobre a maior seleção de perfis de 
viagem no mundo todo, o TripAdvisor oferece aos viajantes a sabedoria de outros usuários na 
hora de escolher onde ficar, qual voo pegar, o que fazer e onde comer. São mais de 7 milhões 
de acomodações, companhias aéreas, atrações e restaurantes. Além disso, o TripAdvisor 
compara preços em mais de 200 sites de reserva de hotéis para que os viajantes encontrem o 
menor preço para o hotel ideal. Os sites com a marca do TripAdvisor estão disponíveis em 49 
mercados. Juntos, formam a maior comunidade de viagens do mundo, com mais de 390 
milhões de visitantes únicos mensais”. Disponível em: <https://tripadvisor.mediaroom.com/br-
about-us>. Acesso em: 29/set/2017. 
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‘contagem das cenas’ mais registradas foram criadas dez categorias que 

ajudam a compreender o resultado encontrado: 

1)  126 fotos panorâmicas da favela; 

2)  73 fotos de áreas comuns das favelas – vielas, por exemplo; 

3)  27 fotos com algum tipo de expressão artística (figura 11); 

 
Figura 11: representação artística – Rocinha 

Fonte: tripadviser.com.br
35

 

 
4)  27 fotos de moradores; 

5)  26 fotos mostrando casas pobres em detalhe; 

6)  18 fotos de moradores com turistas; 

7)  17 fotos com o sistema de iluminação em evidência – postes de luz; 

8)  15 fotos de turistas tendo a favela como ‘pano de fundo’; 

9)  7 fotos de turistas mostrando a vista fora da favela – praias e demais 

áreas da cidade; 

10)  3 fotos com crianças. 

Além de estimular a visita dos turistas com fotos, o TripAdvisor classifica 

os tours nas favelas, e a partir das avaliações dos usuários do site conferiu o 
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 “O TripAdvisor concede um Certificado de Excelência às acomodações, atrações e 
restaurantes que recebem avaliações excelentes dos viajantes com frequência”. Disponível em: 
<https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303506-d1637149-Reviews-Favela_Tour-
Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html>. Acesso em: 29/set/2017. 
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certificado de excelência ao turismo em favela36. Haviam quatrocentos e vinte e 

uma avaliações até o dia em que essas informações foram buscadas 

(29/set/2017), e esses dados geraram o seguinte resultado (divulgado no site): 

147 pessoas avaliaram o tour na favela como “excelente”; 53 como “muito 

bom”; 15 como “razoável”; 8 como “ruim”; e 3 classificaram o tour como 

“horrível”37. 

É bastante conveniente terminar as reflexões sobre o trabalho analisado 

deixando uma das questões que mais provocam o leitor do referido texto: que 

limites éticos devem ser respeitados quando turistas e pesquisadores se veem 

diante da pobreza dos outros? Fica claro nesta questão que as próprias 

pesquisadoras enfrentaram alguns dilemas éticos, uma vez que assim como os 

turistas que fotografavam crianças e demais moradores das favelas, também 

existe o interesse das autoras em ter registrado alguns momentos, mesmo que 

para fins de pesquisa. Por mais que seja uma motivação diferente das que os 

turistas apresentam, não se pode deixar de ponderar que a pobreza do outro 

serve como objeto de estudo para aquele que não se encontra na mesma 

situação calamitosa. Ainda existe uma relação na qual a disparidade entre os 

pares está sempre presente. 

Dialogando com este assunto – exploração da pobreza –, o artigo 

“Teorizando o Turismo de Favela: Execução, Negociação e Transformação da 

Desigualdade”, escrito por Eveline Dürr38 e Rivke Jaffe39, publicado em 2012, 

busca contribuir com os estudos sobre esse fenômeno trazendo como objetivo 

central do trabalho avançar o debate teórico sobre a investigação do turismo 

em bairros degradados e estimular estudos comparativos. 

Para conduzir a pesquisa, os autores buscaram trabalhar apresentando 

breves exemplos de turismo de favelas no México e na Jamaica, focando sua 

contribuição cientifica em formular uma teoria baseada na execução, 
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 “O TripAdvisor concede um Certificado de Excelência às acomodações, atrações e 
restaurantes que recebem avaliações excelentes dos viajantes com frequência”. Disponível em: 
<https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303506-d1637149-Reviews-Favela_Tour-
Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html>. Acesso em: 29/set/2017. 
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 Disponível em: <https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303506-d1637149-
Reviews-Favela_Tour-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html>. Acesso em: 
29/set/2017. 
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 Professora do Instituto de Antropologia Social e Cultural da Universidade Ludwig-Maximilians 
de Munique. 
39

 Professor Assistente do Centro de Estudos Urbanos da Universidade de Amsterdã, na 
Holanda. 
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negociação e transformação da desigualdade em um quadro de turismo e 

mobilidades globais. Como metodologia de pesquisa adotou-se principalmente 

a pesquisa bibliográfica, a qual direcionou o olhar dos autores a essas duas 

localidades mencionadas. Diante do exposto pelos pesquisadores, o estudo faz 

uso do método qualitativo e se configura como um trabalho teórico. 

Nessa perspectiva, Dürr e Jaffe (2012, p. 113) partem da ideia de que 

seu trabalho “procura chamar a atenção para o campo emergente da pesquisa 

sobre turismo de favelas, que tem o potencial de conectar estudos sobre 

turismo e desigualdade” e, além disso, indicam que “pesquisas comparativas e 

contribuições teóricas que abordam preocupações mais conceituais ainda são 

escassas” – como fora pontuado anteriormente. Convém destacar aqui, logo no 

início, que os autores entendem o turismo em favela como uma “experiência 

turística que envolve visitar áreas urbanas caracterizadas pela pobreza, miséria 

e violência” (DÜRR; JAFFE, 2012, p. 114).  Os pesquisadores acreditam que a 

atividade turística pode criar novas formas de encontros, uma vez que gera a 

conexão social e econômica de diversos espaços. 

Sobre a forma como o turismo se desenvolve nas cidades escolhidas 

como exemplos pelos autores, eles comentam que 

 
na Cidade do México, os atores municipais estão ansiosos para 
apresentar [aos turistas] um centro histórico e opondo-se à 
turistificação dos espaços marginais. Em Kingston, os atores 
estaduais promovem as áreas do centro da cidade como atrações 
turísticas oficiais dentro de uma política mais ampla de 
desenvolvimento urbano e turismo patrimonial. Em ambas as cidades, 
os tours se baseiam nas comunidades e dependem fortemente do 
envolvimento dos moradores (DÜRR; JAFFE, 2012, p. 115). 
 
 

Para ilustrar o modo como o turismo acontece em alguns bairros das 

cidades mencionadas anteriormente, os autores explicam como acontece em 

Tepito (Cidade do México): no referido lugar o passeio se chama “Tepitours: o 

Safari Tepiteño”, no qual são feitas visitas a espaços culturais do bairro, 

visando alterar sua imagem negativa, e visita ao centro cultural, fazendo uma 

contextualização da história do bairro e sua situação atual. O perfil do turista 

não é diferente dos que são encontrados nos favela tours do Rio de Janeiro. 

Os autores apontam que a maioria daqueles que visitam essas localidades são 

estrangeiros. 
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Já na Jamaica, nos guetos de Kingston, as visitas se concentram em 

Trench Town. Uma particularidade deste tour é que os visitantes são proibidos 

de deixar o ônibus devido à insegurança do local. Eles passam a interagir com 

o local apenas quando chegam ao Museu Bob Marley, localizado em uma área 

“nobre” de Kingston (DÜRR; JAFFE, 2012). 

Apresentados os locais que serviram de exemplo neste trabalho, os 

autores ponderam que o turismo de favela fundamenta-se em dois elementos, 

o altruísmo e o voyeurismo, e dada à complexidade do fenômeno, o mesmo 

desperta diversas indagações que estão relacionadas a poder, a desigualdade 

e a subjetividade. Avançando nessa reflexão, Dürr e Jaffe (2012) argumentam 

que tanto os turistas, quanto os moradores desses bairros degradados acabam 

por incorporar uma certa posição estrutural, ao passo que estão envolvidos na 

reconfiguração da diferença e da desigualdade, isto é, a diferença presente 

entre eles é reforçada quando se encontram e, embora este encontro não seja 

mediado, os agentes estatais e midiáticos ajudam a definir os parâmetros para 

a interação. Assim, parece haver uma negociação abstrata que formaliza essa 

desigualdade entre os pares (turista e morador), mesmo antes deles se 

encontrarem. 

Uma questão destacada pelos autores que chama a atenção é: como e 

por quem esses passeios em favelas são conduzidos, implementados e 

alterados ao longo do tempo? Essa indagação é inspiradora, pois entender 

“como” é organizado o turismo na favela Santa Marta – objeto empírico desta 

pesquisa – e por “quem”, são importantes para compreender que tipos de 

relações os agentes sociais envolvidos com essa atividade turística pretendem 

estabelecer com a favela, observando, especialmente, aqueles que são guias e 

moradores, porque, a priori, estes seriam mais sensíveis às necessidades dos 

seus ‘vizinhos’. Será que o morador, quando na sua função de guia, preocupa-

se com os efeitos que o turismo pode causar na dinâmica do local onde vive? 

Será que ele seria capaz de perceber mudanças positivas e negativas 

causadas pelo turismo no seu espaço social? 

Outro ponto interessante no trabalho de Dürr e Jaffe (2012), está 

presente na articulação que os autores fazem do fenômeno turístico com a 

mobilidade. Ambos compreendem que no caso do turismo a questão da 

mobilidade vai muito além do movimento físico de pessoas. O foco é na ideia 
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de que representações destes lugares podem motivar turistas e, por 

conseguinte, a favela, bem como o turismo em favela, que passa a ser “um 

espetáculo consumível que se baseia em representações familiares da pobreza 

urbana que circulam globalmente através de filmes, documentários, postais e 

fotografias” (p. 118/119). 

Assim como nos textos anteriores, os autores recuperam em seu 

trabalho a ideia de que o turismo em favela tem o potencial de melhorar a 

reputação e o ambiente (físico urbano) do local visitado. Esta ideia estava 

presente nos textos anteriores, mas destacadas pelos moradores que foram 

entrevistados. A partir das incursões no campo e conversas com moradores, 

acredita-se que a imagem de que a favela é um lugar sujo, violento e pobre não 

é modificada por completo, pois de fato a falta de infraestrutura (esgoto, rede 

de água, etc.) é percebida ao visitar o lugar. Contudo, existe a possibilidade de 

que o turista saia com uma imagem diferente dos moradores. Devido ao bom 

acolhimento e, como citado anteriormente, a aparente felicidade dos visitados, 

é crível que esta imagem do pobre que está sofrendo em penúria plena mude 

para alguns que visitam a favela. 

Por fim, Dürr e Jaffe (2012, p. 121) destacam a limitação de sua 

pesquisa ao alertar que “o turismo de favelas precisa de uma pesquisa 

etnográfica mais aprofundada, indo além do escopo desta exploração”. Assim 

como os autores, acredita-se que para se compreender este fenômeno turístico 

crescente é preciso avançar não só nas discussões teóricas sobre o tema, mas 

investir energia na pesquisa de campo, utilizando os mais variados métodos de 

observação do objeto empírico. 

Fazendo uma analogia entre cinema e turismo, o artigo “A estética 

turística e cinematográfica da favela: suportes de uma autenticidade 

construída”, escrito por Karla Estelita Godoy40 e Sarah Borges Luna41, 

publicado no Caderno Virtual de Turismo, no ano de 2012, busca estabelecer 

uma relação entre o par turismo e cinema, analisando seus pontos de 

convergência. 
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Concernente ao passeio turístico favela tour, Godoy e Luna (2012) 

argumentam que o passeio busca reproduzir um ‘turismo de realidade’, e para 

compor o imaginário dos turistas “a todo o momento, é feita uma afirmação de 

que se pretende mostrar a ‘verdadeira realidade’ para os visitantes, que a 

favela é lugar de pessoas pobres, que não tiveram opção de morar em outro 

lugar” (p.249). 

Para chegar aos resultados apresentados no artigo, as autoras 

participaram de um tour na favela – o que, por sua vez, configura a parte 

empírica da pesquisa –, e pautadas no campo da Estética, compreendendo o 

turismo como criação, elas desenvolvem suas reflexões sobre o fenômeno do 

turismo em favela. Tomando como base o que fora apresentado no referido 

trabalho, o artigo apresenta características de uma pesquisa de método 

qualitativo e se enquadra como um estudo teórico-empírico. 

Godoy e Luna (2012, p. 249), identificaram que “essa favela turística 

pode ser apresentada de diversas formas para os turistas”, quando por 

intermédio dos “agentes de turismo, ela poderá ser construída como destino de 

aventura, social ou de lazer”. Como sinalizado anteriormente no trabalho de 

Dürr e Jaffe (2012) e Freire-Medeiros e Menezes (2009), mais uma vez outros 

pesquisadores indicam que a imagem da favela vendida no turismo é 

manipulada pelos agentes envolvidos no processo de exploração turística. 

A pesquisa das referidas autoras denuncia a existência de outro agente 

que fomenta esse processo de manipulação da realidade, para elas o turista 

está em busca de autenticidade, e que existe uma grande encenação que 

objetiva exclusivamente captar e atender os desejos destes turistas. Nessa 

perspectiva, a realidade é substituída por aquilo que o visitante deseja ver, logo 

essa teatralização da atividade turística vai dispensar qualquer autenticidade 

(GODOY; LUNA, 2012). 

Após visitar a favela Santa Marta, ou seja, depois de muitas idas ao 

campo, pode-se analisar essa face da favela, a “favela turística” avaliada por 

Godoy e Luna (2012), e como os turistas se inserem nesse contexto. De tal 

modo, observa-se que boa parte dos visitantes buscam confirmar se a favela é 

como já fora apresentada nos diferentes tipos de mídia que ele teve contato 

antes da visita, isto é, procuram por essa realidade pobre, onde as casas são 

construídas em áreas de risco, as quais são carentes de infraestrutura (água, 
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esgoto...), tendendo a olhar para os postes de luz e seus “gatos”, mas, acima 

de tudo, percebe-se que o contraste entre a favela e seus bairros limítrofes é 

algo que lhes chama a atenção. 

Esse contraste entre “morro e asfalto” é o que muitas agências vendem 

para seus clientes, é o que, por exemplo, Freire-Medeiros (2010) articulou em 

seu texto. Neste contexto, sugere-se as seguintes questões: se a favela virar 

comunidade – aquela organizada (física e socialmente) e segura – os turistas 

continuarão a subir os morros? Ou a ausência de todos os estigmas que a 

favela traz a tornaria um lugar menos interessante para os turistas? 

Outras reflexões das autoras são importantes. Godoy e Luna (2012, p. 

245) explicam que as pessoas que visitam as favelas são levadas a acreditar 

em uma realidade gerada a partir de imagens selecionadas, e as mesmas são 

consumidas de forma desenfreada, assim sendo, não seria apenas um 

consumo material, mas visual, onde “a imagem se transforma em mercadoria, 

objeto de produção, circulação e consumo: criam-se mercadorias para os 

sujeitos e sujeitos para as mercadorias”. 

Essa realidade criada para tornar o tour na favela mais vendável ou 

interessante para o turista já fora identificada na favela Santa Marta – o 

trabalho de Godoy e Luna fala da favela da Rocinha. Em uma das visitas 

realizadas ao local e em conversas com os guias locais, estes comentam que 

existe a tentativa de criar um cenário que o turista possa viver experiências 

comuns do cotidiano da favela, como, por exemplo, ‘soltar’ pipa na laje. Assim 

como as crianças da favela brincam com as pipas nas suas lajes, alguns guias 

acreditam que proporcionar essa experiência aos turistas pode fazer com que o 

tour atinja um grau mais próximo da realidade, ainda que esta seja ensaiada 

e/ou previamente programada. 

Ainda comentando sobre o papel das lajes no tour dentro da favela, 

Godoy e Luna (2012, p. 250) relatam parte da experiência vivida no passeio 

que fizeram: “é no “momento laje” que a surpresa e a excitação dos turistas se 

tornaram mais evidente. Essa é a hora em que a guia nos conduz à laje de 

uma casa, que dá vista para dentro e para fora da Favela, tornando forte o 

contraste entre as duas “realidades””. As “realidades” apontadas pelas autoras 

tratam-se da distinção entre o morro e o asfalto. Como muitas favelas do Rio 

de Janeiro estão situadas em bairros “nobres”, é natural que esse contraste 
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chame a atenção daqueles que sobem o morro pela primeira vez. Contudo, 

pouco se sabe se esses turistas realmente refletem sobre essas disparidades 

sociais. Concluindo esta análise, vale pontuar que ao observar turistas no 

morro Santa Marta, o que se percebe de imediato é o deslumbre com a vista 

proporcionada, dada a altitude do morro. A vista panorâmica da cidade 

impressiona até aqueles mais acostumados com ela. 

Trazendo uma contribuição mais específica de como este tipo de 

atividade turística se desenvolveu na favela Santa Marta, Fernanda Caixeta 

Carvalho42 trabalha no seu artigo a mesma favela que serve de objeto empírico 

desta dissertação: “O Turismo Comunitário na Favela Santa Marta: 

Perspectivas sobre o Programa Rio Top Tour no Contexto Eufórico do Rio De 

Janeiro Pacificado”. Trabalho publicado nos Anais do Seminário da ANPTUR, 

no ano de 2013. 

Diferente do foco que se pretende nesta pesquisa, todo o texto de 

Carvalho (2013) é articulado de modo a refletir sobre o processo de 

implementação do projeto-piloto Rio Top Tour no morro Santa Marta. Para 

tanto, a autora trabalha com informações que tratam do início do turismo em 

favela, não só no Santa Marta, mas em um contexto mais geral dentro da 

cidade do Rio de Janeiro, seguindo para uma argumentação que foca na 

contextualização do que é o turismo de base comunitária e sua importância 

como estratégia/modelo de gestão do turismo em uma localidade. Só após 

seguir esse percurso, aprofunda-se no seu objeto de estudo. 

Carvalho (2013) argumenta que sua pesquisa pretende trabalhar a 

aproximação do conceito de turismo comunitário, dentro do contexto da 

atividade turística que vem se desenvolvendo nas favelas cariocas, e em 

especial, trata do projeto Rio Top Tour, realizado na favela Santa Marta. O 

artigo é fruto da pesquisa de dissertação de mestrado da autora, e a parte 

metodológica está pautada nas entrevistas em profundidade realizadas com 

diversos agentes envolvidos em projetos relacionados com a atividade turística 

na comunidade. Analisando o modo como o referido artigo é trabalhado, 

percebe-se a adoção do método qualitativo, sendo o artigo de natureza teórico-

empírica. 
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Carvalho (2013) explana sobre diferentes trabalhos que teve contato 

durante sua pesquisa. Freire-Medeiros é citada constantemente, mas além da 

pesquisadora conhecida por aqueles que se aprofundam nos estudos do 

fenômeno do turismo em favela, a autora elenca outros nomes e seus referidos 

trabalhos, buscando articular algumas reflexões próprias a partir dos diferentes 

enfoques presentes nestas pesquisas. Após essa análise, a autora justifica sua 

escolha pelo Santa Marta e destaca-se aqui este trecho, pois também escolhi 

este objeto empírico devido aos fatores explicitados por ela: 

 
A escolha de começar [a pesquisa] pela Santa Marta se deu por 
diversos fatores, entre eles a necessidade de sucesso desta primeira 
intervenção, que contaria com a facilidade de ser um território menor 
e com poucos acessos. Além, claro, da visibilidade e localização 
privilegiada deste morro (CARVALHO, 2013, p. 4). 
 
 

Seguindo com a análise do trabalho, Carvalho (2013) atenta para o fato 

de o turismo ser, nos dias de hoje, reconhecido como uma atividade econômica 

importante para uma cidade e empresários do ramo. Contudo, a autora alerta 

que aqueles que estão no controle costumam se beneficiar economicamente 

da atividade turística que se desenvolve nas favelas e, além disso, “é comum 

as políticas voltadas para este fim [exploração do turismo] negligenciarem as 

esferas sociais, culturais e ambientais, acentuando profundamente as 

desigualdades e assimetrias existentes” (2013, p. 5). 

De fato, em um trabalho de pesquisa realizado no ano de 2014, ao 

entrevistar alguns moradores da favela Santa Marta, percebi que o projeto 

avaliado por Carvalho (2013), o Rio Top Tour, recebeu críticas fortes dos 

moradores, que explicaram que o projeto chegou “pronto” e não fora discutido 

com eles, precisando apenas acertar alguns detalhes para iniciar sua 

implementação. Ignorando, portanto, alguns elementos listados anteriormente 

por Carvalho (2013). 

Essa “desconfiança” dos moradores em relação aos projetos que 

chegam à comunidade é também um ponto em destaque no trabalho de 

Carvalho (2013). A autora explica que, pelo fato destes projetos chegarem 

respaldados por instituições “de fora” da favela e que trabalham de forma 

“verticalizada”, é natural que os moradores fiquem ressabiados, buscando 
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compreender quais são as intenções por trás destas iniciativas governamentais 

ou não. 

Por fim, a autora aponta para a seguinte questão: 

 
não se sustenta mais o discurso de que estes espaços se encontram 
abandonados aos olhos do governo ou da cidade formal. 
Principalmente após o início da política de pacificações, visando 
oficialmente o controle territorial das favelas em questão, foi possível 
multiplicar a ação de projetos sociais, instituições do terceiro setor 
atuantes nas comunidades, e dos projetos de urbanização e de 
habitação que também puderam adentrar este espaço sem maiores 
impedimentos, ao contrário do que era alegado há algumas décadas 
atrás (CARVALHO, 2013, p. 15). 
 
 

Convém fazer alguns contrapontos às argumentações da autora. Em 

uma pesquisa que avalia o modo como o Estado vem operando dentro das 

favelas, Leite (2015) alerta que esse interesse em ‘ajudar’ a favela e seus 

moradores muitas vezes esconde outros interesses, como os de melhorar o 

espaço físico dessas localidades, tornando-as mais valorizadas no mercado 

imobiliário, por exemplo. Esse fator abre espaço para o seguinte 

questionamento: quais diferenças podem a priori serem colocadas entre os 

favela tours e o TBC43 nas comunidades cariocas? 

Esta é a indagação proposta por Ricardo de Oliveira Rezende44, em seu 

artigo intitulado “Turismo comunitário e favela-tour como expressões das novas 

dinâmicas do consumo turístico”, publicado na Revista Turismo em Análise, no 

ano de 2014. 

O autor explica que o objetivo do artigo é debater a existência de dois 

tipos diferentes de turismo que acontecem nas favelas – o turismo de base 

comunitária e o favela tour –, destacando então as diferenças entre eles e a 

relação estabelecida com os moradores da favela e seu território. O trabalho 

também discute a questão do turismo ser colocado como um fator de 

“redução”, “combate”, ou “alívio” da pobreza. A metodologia escolhida pelo 

pesquisador envolveu principalmente a revisão bibliográfica de trabalhos 

produzidos sobre as temáticas abordadas. Assim sendo, percebe-se pelo 

                                                           
43

 Turismo de Base Comunitária. 
44

 Doutorando em Geografia pela Universidade de Brasília (UnB). Mestre em Estudos 
Populacionais e Pesquisas Sociais pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas 
(ENCE/IBGE). Bacharel em Turismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 



56 
 

tratamento dos dados um caráter de pesquisa qualitativa e a mesma se 

enquadra como um trabalho estritamente teórico. 

Logo no início, o autor aponta que os turistas, enquanto consumidores, 

têm gerado novas demandas para o mercado turístico e, sobre essa questão, o 

pesquisador faz algumas considerações, incluindo o turismo que acontece nas 

favelas. São elas: “O turismo, em geral, comercializa as paisagens belas e 

admiráveis, entretanto o turismo em favelas se diferencia, pois a paisagem não 

é atrativa por sua beleza, mas por sua pobreza e degradação ambiental” 

(REZENDE, 2014, p. 358). 

A argumentação do autor pressupõe que estar em contato com a 

pobreza presente nestes locais é algo que gera motivação no turista 

contemporâneo. Ele deixa transparecer a ideia de que se não existirem esses 

aspectos negativos, talvez, o turismo em favela não atinja o público que hoje 

sobe os morros diariamente em passeios pagos. 

Respondendo de forma sucinta a indagação que inicia o debate em 

torno deste artigo, Rezende (2014, p. 363) explica: 

 
As diferenças entre o turismo comunitário e o favela-tour é a 
participação da comunidade na produção e distribuição do “produto”. 
Enquanto no primeiro a comunidade é quem decide mostrar-se, no 
segundo ela é mostrada por atores sociais exógenos. O turismo 
comunitário ou de base comunitária, em termos conceituais, 
guardaria relações de desenvolvimento local, sustentabilidade, 
solidariedade e pertencimento e, sendo assim, teria maior 
probabilidade de beneficiar a comunidade ao contrário do favela-tour, 
atividade realizada por agências de turismo receptivo de fora, cujo 
envolvimento com a comunidade é muito pequeno. 
 
 

Tomando como base as pesquisas de campo realizadas, considera-se 

que a diferenciação feita por Rezende (2014), a respeito dos dois ‘tipos de 

turismo’, parece estar correta, pois avaliando diversos trabalhos que tratam 

sobre a temática – aqueles aqui citados anteriormente são exemplos –, e como 

o campo se apresenta, percebe-se que a atividade turística no formato do 

favela tour realmente pouco agrega ao Santa Marta como um todo. 

Os moradores de modo geral não são beneficiados econômica ou 

socialmente com o turismo que vem acontecendo dentro da comunidade. 

Diferente do que aponta Rezende (2014), nota-se sim que pequenos grupos 

endógenos colhem os frutos do turismo, especialmente aqueles de ordem 
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financeira. Contudo, os agentes exógenos têm uma participação muito maior 

neste lucro, como fora apontado aqui em trabalhos analisados. De tal maneira, 

o turismo de base comunitária se apresenta como uma oportunidade de trazer 

uma dinâmica diferente para estes espaços turistificados. Ainda que não 

aconteça em sua plenitude conceitual – pois é compreensível que a teoria 

muitas vezes se distancia do que pode ser feito na prática – o ideal de manter 

os ganhos, sejam eles materiais ou imateriais, dentro da favela é algo 

importante, pode servir como um norte para a atividade turística que vem 

ocorrendo nos morros cariocas. 

Nessa perspectiva, convém destacar que conceitualmente o turismo de 

base comunitária está baseado na organização da atividade turística em 

comunidades, geralmente pequenas, pobres, isoladas, com poucas atividades 

econômicas ocorrendo e com empreendimentos turísticos de pequeno porte 

(pousadas, campings familiares) (CORIOLANO, 2009). As favelas, hoje 

chamadas de comunidades nos telejornais ou por pessoas que lá vivem, não 

se enquadram exatamente nestas características assinaladas por Coriolano 

(2009). 

Rezende (2014) questiona este mesmo ponto: chamar as favelas 

cariocas de comunidades. O autor explica que “a palavra comunidade no Rio 

de Janeiro, tem sentido diferente de outras regiões, já que é empregada no 

sentido de “favela”” (2014, p. 363) – possivelmente como um recurso 

eufemístico. 

O debate sobre favela tour e turismo de base comunitária iniciado por 

Rezende (2014, p. 368), finaliza com uma reflexão do autor: 

 
mesmo sabendo que o TBC nas favelas pode contribuir para a 
existência de uma nova relação entre turismo e pobreza, na qual as 
comunidades realmente sejam autônomas e usufruam dos lucros 
gerados por esta atividade bastante polêmica, temos que ter em 
mente que a pobreza, como questão social da modernidade, inerente 
ao capitalismo, se resolve com políticas sociais universalistas, 
baseadas na noção de direito. 
 
 

A crítica do autor perpassa um tema abordado anteriormente por outros 

autores citados aqui que comentam que o turismo poderia ser uma atividade 

capaz de melhorar a qualidade de vida da população local. Rezende (2014) tira 

do turismo a responsabilidade de resolver os problemas sociais da favela, 
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reforçando a necessidade de outras ações que possam efetivamente atacar os 

males que assolam as favelas. Parece bastante prudente não depositar no 

turismo as esperanças de se ter melhores condições de vida nas favelas 

turistificadas porque, como já fora apresentado aqui em diferentes trabalhos, os 

lucros advindos da atividade turística não ficam dentro das favelas. Se o 

turismo pouco impacta, economicamente, a vida da maioria dos moradores e 

se uma das premissas é que ele ajude financeiramente o local, isto não está 

acontecendo de forma contundente. 

O último trabalho presente nesta compilação é uma contribuição oriunda 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que, até o momento, tem o 

único Programa de Pós-Graduação em Turismo, nível Mestrado, do Brasil, com 

um trabalho sobre o tema do desenvolvimento do turismo em favela. Convém, 

antes de seguir com as devidas análises sinalizar que os Programas de Pós-

Graduação em Turismo são relativamente novos no Brasil, dado que os 

primeiros surgiram há pouco mais de vinte anos. Nesse contexto, não se pode 

afirmar ainda que os pesquisadores da área não têm interesse em pesquisar o 

fenômeno do turismo em favela. Contudo, o fato de apenas um programa de 

turismo ter uma pesquisa em nível de mestrado produzida até o momento, 

aumenta a relevância da pesquisa desenvolvida. 

A referida dissertação é intitulada “Turismo e Pobreza: Percepções dos 

Guias de Turismo, Moradores e Não Moradores que Trabalham na Favela da 

Rocinha – Rio de Janeiro”, o autor é Augusto Marcelo Alcântara Costa45. O 

trabalho teve como objetivo analisar o fenômeno do turismo relacionado a 

concepção ou percepção de pobreza a partir do olhar dos guias de turismo, 

moradores e não moradores da favela da Rocinha – objeto empírico do 

trabalho. A pesquisa realizada por Costa (2013) configura-se como um estudo 

qualitativo, fazendo uso de entrevistas e observação participante como 

instrumentos de coleta de dados. O trabalho de campo teve em média uma 

duração de seis meses, e durante esse período o autor fez o favela tour a pé 

com dezesseis guias de turismo, sendo oito moradores e oito não moradores 

da Rocinha. O autor explica que ao final de cada tour, os guias de turismo eram 

convidados a responder a um questionário semiestruturado, contendo 
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dezenove perguntas. Segundo o pesquisador, boa parte dos guias de turismo 

permitiu que as entrevistas fossem gravadas, algo que, para ele, possibilitou 

aprofundar a análise do discurso através da linguagem falada. 

Costa (2013) percebeu em suas idas ao campo que os turistas 

estrangeiros são a maioria nos favela tours, enquanto os turistas nacionais tem 

uma pequena expressão numérica, confirmando o que já fora apresentado nos 

trabalhos de Freire-Medeiros (2010), por exemplo. Além dessa característica 

do favela tour da Rocinha, observado tanto por Costa (2013) como por Freire-

Medeiros (2010), também pôde-se identificar que os turistas estrangeiros são a 

maioria nos tours pela favela Santa Marta.  

Avançando para os resultados obtidos por Costa (2013), o pesquisador 

indica que se comparados os guias que não moram na Rocinha com os guias 

de turismo moradores da favela, é nítido que o segundo grupo apresenta 

melhor o contexto em que a Rocinha está, quando se articulam os temas 

pobreza e favela. Para Costa (2013), o fato dos guias moradores passarem 

pelas mesmas dificuldades que os demais residentes, como sofrer por causa 

da estigmatização do lugar onde se vive, até terem o seu lugar de moradia 

tornado uma atração turística, faz com que estes guias tenham uma visão mais 

clara da realidade e, por conseguinte, contribuam mais para a pesquisa. 

Quanto ao outro grupo de guias – não moradores –, Costa (2013) avalia que 

eles apresentam a Rocinha de um modo que está sim ligado a sua realidade 

social, preocupando-se em passar naturalidade para os turistas e, ao mesmo 

tempo, alertando-os para evitarem tirar fotos que exponham a intimidade dos 

moradores. 

Sobre essa relação entre guias locais e externos, a favela Santa Marta já 

enfrentou seus ‘dias de luta’ pelo direito de ter uma reserva de mercado na 

comunidade. Em Pereira (2014, p. 55), uma das entrevistadas argumenta sobre 

este tema: 

 
Eles querem entrar, não querem contratar o guia local e ai nesse 
sentido eles justificam que o guia local não fala outro idioma. Por isso, 
eles também não querem pagar. E aí a gente tem uma relação muito 
ruim porque eles também não entendem que é a gente que tem 
condições de preservar a identidade, a história do local. É sempre 
uma discussão difícil com as agências justamente por isso. Porque 
eles não acham que é justo. 
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Os argumentos da moradora coadunam com o que Costa (2013) 

pondera em relação ao fato dos guias moradores serem melhores para passar 

a realidade da favela. De fato, percebe-se que a intimidade que os guias 

moradores têm com a favela torna o contato do turista com o lugar algo mais 

genuíno, ainda que essa “realidade” seja questionada por alguns autores, como 

Godoy e Luna (2012). 

Ainda sobre esta questão, a entrevistada de Pereira (2014, p. 55) explica 

que as empresas se colocam em uma posição de vantagem nessa 

“negociação”, e comenta: “Agora essa relação de eu ganho 90% [agência] e te 

dou 10% [favela], pra mim é complicado discutir. A gente precisa de práticas 

mais sustentáveis mesmo. E aí você falar isso pra quem tem a grana é muito 

complicado. O cara não quer dividir contigo”. A figura 12 confirma com seus 

dados que as agências ainda detêm/captam maior número de turistas. Sendo 

elas o canal de intermediação entre visitantes e visitados. 

 

 
Figura 12: Principais formas de acompanhamento dos turistas na favela Santa Marta. 
Fonte: FREIRE-MEDEIROS (2012). 

 
Este caso de ‘negociação’ tornou-se algo marcante para o turismo da 

favela Santa Marta, tanto que ficou apelidado de “batalha do jipe”. O apelido faz 

alusão à agência de turismo Jipe Tours que levava seus turistas nestes carros 

abertos. Na compreensão dos moradores, a empresa atuava como se 

estivesse em um “zoológico de pobre” (RODRIGUES, 2014, p.46), fazendo um 

comparativo com os passeios realizados no continente africano. 

Concluindo a análise da dissertação, Costa (2013) encerra 

reconhecendo a importância de a favela ter sido elevada ao status de atração 
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turística e suas promissoras possibilidades de obter benefícios para a 

comunidade, sendo de suma importância que se combata a precarização da 

condição humana presente nestas localidades; para ele, o turismo deve ser 

encarado como um vetor de desenvolvimento, não um mascaramento da 

realidade. 

Como já fora apresentado anteriormente, o turismo é visto também por 

Costa (2013) como uma das vias que pode levar a melhoria da qualidade de 

vida da população local. Contudo, vale reforçar que é preciso (re)organizar a 

atividade turística para que esses benefícios, principalmente os econômicos, 

sejam realmente direcionados para a favela. Para tanto, necessita-se 

empreender muita energia em um projeto que esteja apoiado pela comunidade 

anfitriã, Estado, agências e pesquisadores, pois de forma isolada parece, 

olhando rapidamente para o cenário atual e os insucessos ocorridos, que, 

trabalhando separados, nenhum destes agentes poderá realmente realizar 

mudanças que levem a esse turismo mais igualitário, solidário com aqueles que 

são visitados, gerador de empregos e renda. 

Completando o capítulo, faz-se necessário pontuar que todos os autores 

utilizados neste capítulo citam Bianca Freire-Medeiros, inclusive estudiosos 

estrangeiros. Dada a relevância da socióloga para os estudos sobre esse tema, 

apresenta-se um quadro com diversos artigos sobre favela já publicados pela 

autora até o momento. Com isso, espera-se contribuir com a busca de outros 

pesquisadores que se interessam pelo tema: 

 

Quadro 2: Artigos sobre Turismo em Favela 

Título Autores Ano Veículo de publicação 

A pobreza turística no 

mercado de pacificação: 

Reflexões a partir da 

experiência da Favela Santa 

Marta 

FREIRE-MEDEIROS, 

Bianca; 

MENEZES, Palloma; 

VILAROUCA, M. G. 

2016 Caderno CRH (Online) 

As viagens da favela e a vida 

social dos suvenires 

FREIRE-MEDEIROS, 

Bianca; 

MENEZES, Palloma 

2016 
Sociedade e Estado 

(UnB. Impresso) 

Flying for the Very First Time: 

Mobilities, Social Class and 

FREIRE-MEDEIROS, 

Bianca; 
2013 MOBILITIES-UK 
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Environmental Concerns in a 

Rio de Janeiro Favela 

NAME, L. 

International tourists in a 

?pacified? favela: profiles and 

attitudes. The case of Santa 

Marta, Rio de Janeiro 

FREIRE-MEDEIROS, 

Bianca; 

VILAROUCA, M. G.; 

MENEZES, Palloma 

2013 
Die Erde 

(Berlin) 

Turismo em favelas: Um 

desafio de sustentabilidade 

FREIRE-MEDEIROS, 

Bianca; 

COELHO, A.; 

MONTEIRO, L 

2012 Cadernos FGV Projetos 

I went to the City of God?: 

Gringos, guns and the 

touristic favela 

FREIRE-MEDEIROS, 

Bianca 
2011 

Journal of Latin 

American Cultural 

Studies 

Sobre Afetos e Fotos: 

Volunturistas em uma Favela 

Carioca 

FREIRE-MEDEIROS, 

Bianca; 

NUNES, F.; 

CAMPELLO, L 

2011 
Revista Brasileira de 

Pesquisa em Turismo 

Le Tourisme de la Pauvetré: 

Étude du cas d'une favela 

FREIRE-MEDEIROS, 

Bianca 
2010 Mosella 

Entre tapas e beijos: a favela 

turística na perspectiva de 

seus moradores 

FREIRE-MEDEIROS, 

Bianca 
2010 

Sociedade e Estado 

(UnB. Impresso) 

Fotografando a pobreza 

turística 

FREIRE-MEDEIROS, 

Bianca; 

MENEZES, Palloma 

2009 Revista Anthropológicas 

The favela and its touristic 

transits 

FREIRE-MEDEIROS, 

Bianca 
2009 Geoforum 

Ética, estética e consumos 

possíveis: Notas etnográficas 

sobre turismo em uma favela 

carioca 

FREIRE-MEDEIROS, 

Bianca; 

MENEZES, Palloma; 

NUNES, F. 

2008 
Os Urbanitas 

(São Paulo) 

Selling the Favela: Thoughts 

and polemics about a tourist 

destination 

FREIRE-MEDEIROS, 

Bianca 
2008 

Revista Brasileira de 

Ciências Sociais 

(Impresso) 

Favela como atração: 

visitantes estrangeiros 

descobrem aventura e 

caridade nos morros cariocas 

FREIRE-MEDEIROS, 

Bianca 
2007 

Revista de História 

(Rio de Janeiro) 

A favela e seus trânsitos 

turísticos 

FREIRE-MEDEIROS, 

Bianca 
2007 

Revista Acadêmica 

Observatório de 
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Inovação do Turismo 

A favela que se vê e que se 

vende: reflexões e polêmicas 

em torno de um destino 

turístico 

FREIRE-MEDEIROS, 

Bianca 
2007 

Revista Brasileira de 

Ciências Sociais 

(Impresso) 

Favela como Patrimônio da 

Cidade? Reflexões e 

polêmicas acerca de dois 

museus 

FREIRE-MEDEIROS, 

Bianca 
2006 

Estudos Históricos 

(Rio de Janeiro) 

Reflexões sobre percepções 

de direito e formas 

alternativas de acesso à 

Justiça com base em um 

estudo de caso em uma 

favela do Rio de Janeiro 

FREIRE-MEDEIROS, 

Bianca; 

CHINELLI, Filippina; 

MEDEIROS, Lidia. 

2005 
Interseções 

(UERJ) 

Fonte: elaboração própria. 

 

Além dos artigos escritos, Bianca Freire-Medeiros têm capítulos 

publicados em livros dentro e fora do Brasil, e destaca-se como um dos seus 

livros mais conhecidos e citados, o “Gringo na Laje: Produção, circulação e 

consumo da favela turística”. 

Após analisar os trabalhos presentes neste capítulo percebe-se que os 

autores estudam este tema utilizando majoritariamente métodos qualitativos e 

compartilham algumas ideais e/ou percepções. Destaca-se aqui para reflexão 

uma questão abordada por eles repetidamente: o turismo traz benefícios para a 

comunidade? Primeiro, cabe explicar que esses benefícios comentados nos 

trabalhos são, na maioria das vezes, de ordem econômica. Mas ao mesmo 

tempo em que são apontados os benefícios, os próprios autores comentam que 

pouco ou quase nada deles permanecem nas favelas visitadas. 

No trabalho de campo observou-se que os turistas consomem muito 

pouco na favela pesquisada. Foram realizados alguns tours junto com turistas e 

foram raras as vezes que eles consumiram alguma coisa dentro da favela, 

ainda que tenham sido estimulados a isso, pois os guias os levam até as lojas, 

não só de souvenir, como de vários comércios e mesmo assim eles não 

compraram nada. 
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Nessa perspectiva, acredita-se que o turismo em favela é uma atividade 

econômica que pouco ajuda os moradores e a favela em si (economicamente). 

Ela é benéfica àqueles moradores que trabalham diretamente com a 

comercialização de tours nas favelas. Assim sendo, desenvolveu-se uma 

pesquisa na qual as minhas reflexões e análises estão focadas nos efeitos do 

turismo sob os moradores (os que trabalham diretamente com turismo ou não) 

e a dinâmica do espaço social da favela, deixando então a questão econômica 

em segundo plano. 
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3  METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta os processos metodológicos que fundamentam 

esta pesquisa. Esta seção explora o referencial teórico, mais presente no 

capítulo 2, apontando como esta base teórica contribuiu com meu processo 

reflexivo, bem como a construção do objeto de pesquisa a partir das noções de 

campo e habitus de Bourdieu. Ao mesmo tempo, trata de outros elementos 

como o método qualitativo, a estratégia e as técnicas utilizadas para coletar os 

dados, a descrição do objeto de estudo, a apresentação dos agentes e sua 

forma de contribuir com a pesquisa, a minha relação com o campo investigado 

– as facilidades e as limitações durante o processo de investigação – e, por 

último, a maneira como as informações foram obtidas. 

 

3.1 PESQUISANDO A FAVELA SANTA MARTA 

 

A partir do levantamento de dados realizado no capítulo 2 sobre o tema, 

turismo em favela, nota-se que o caráter incipiente dos estudos abre espaço 

para investigar esta atividade por meio de diferentes abordagens teóricas e 

metodológicas. 

Nesta perspectiva, convém explicar que mesmo não tendo escrito sobre 

os temas centrais da dissertação (turismo e/ou favela), Pierre Bourdieu – 

juntamente com outros autores importantes, como Magnani (2009), Velho 

(1978) e Creswell (2007) –, me ofereceram apoio na construção deste trabalho. 

De imediato é preciso explicar que compreendo que os textos de 

Bourdieu, bem como suas teorias, foram elaborados dentro de um contexto. A 

época e local onde as pesquisas do autor aconteciam são relevantes. Por ser 

francês, culturalmente, suas ideias estão mais direcionadas ao espaço social 

que ele investigou, e este, obviamente, se difere do cenário brasileiro. 

Contudo, no âmbito teórico as noções de campo e habitus continuam a 

inspirar diversas reflexões, ao mesmo tempo em que essas teorias me 

ajudaram a interpretar os diversos acontecimentos durante a pesquisa de 

campo. Não é uma mera justaposição das ideias. É óbvio que existem 

diferenças entre os objetos de estudo do Bourdieu e a favela, por exemplo. No 
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entanto, reforça-se a ideia de que o referencial teórico permanece como um 

apoio para se teorizar/pesquisar o turismo em favela. 

Corroborando com as questões indicadas nos parágrafos anteriores e 

ressaltando mais uma vez a importância da produção de Bourdieu na pesquisa, 

Pinto (2000) comenta que as noções de campo e de habitus são fundamentais 

para a compreensão da sociedade, pois influenciam o modo de fazer teoria, 

indo além das esferas empíricas em que foram criadas e testadas. 

Portanto, os conceitos centrais de Bourdieu tornaram-se parte 

importante da análise da pesquisa, pois observar o campo é interessante para 

compreender a dinâmica deste território (favela) caracterizado pelas relações 

de poder e disputas por diferentes tipos de capital. E a análise do habitus 

auxilia na compreensão de como o turismo pode (ou não) ser capaz de afetar o 

habitus (individual) dos agentes (moradores) envolvidos diretamente com a 

atividade turística. 

Finalizando a argumentação inicial de como se deu para a relação entre 

turismo em favela e as noções de Bourdieu, cabe observar que a liberdade de 

circunscrever um campo é dada pelo exemplo do próprio Bourdieu, que 

apresenta em seus trabalhos uma pluralidade de campos (científico, literário, 

do poder, religioso, jurídico, construção civil, economia regional, pintura, 

educação superior, político, econômico, do jornalismo, produção intelectual, 

produção cultural, ciência política, marketing, alta-costura, história em 

quadrinhos, arte, física...) segmentados segundo a sua lógica própria e 

interesses específicos (THIRY-CHERQUES, 2006). 

Avançando nesse ponto, é importante perceber que “como espaço 

social, isto é, como estrutura de relações gerada pela distribuição de diferentes 

espécies de capital, todo campo pode ser dividido em regiões menores, os 

subcampos, que se comportam da mesma forma que os campos” (THIRY-

CHERQUES, 2006, p. 40, grifo meu). Thiry-Cherques (2006) explica que a 

dinâmica nos subcampos é a mesma dos campos, ou seja, também são 

marcados pela luta entre agentes sociais que buscam, por exemplo, alterar o 

princípio hierárquico (econômico, cultural, simbólico...) presentes no campo 

e/ou subcampo. Por fim, o autor destaca que “o campo do poder é uma espécie 

de “metacampo” que regula as lutas em todos os campos e subcampos” 

(THIRY-CHERQUES, 2006, p. 40). 
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Portanto, cabe refletir sobre algumas questões: seria o turismo um 

subcampo, no ‘universo’ da favela? Analisando especificamente este ponto – 

ou subcampo –, a turistificação das favelas poderia influenciar os agentes 

sociais envolvidos diretamente com a atividade turística a tentar tornar esse 

subcampo (turismo) algo cada vez mais relevante para a favela? Isto é, fariam 

um movimento para tornar essa atividade econômica cada vez mais 

importante? 

A relação entre estes pontos de observação ocorre quando se faz uma 

reflexão sobre como se estrutura o turismo em favela – considerado aqui como 

uma ramificação da experiência turístico-urbana – e como as atividades 

turísticas afetam a comunidade anfitriã. 

Assim sendo, no campo teórico, observa-se a importância dos estudos 

do turismo como um fenômeno dinâmico e complexo que pode causar 

transformações nas estruturas socioculturais das comunidades receptoras, 

visto que, para se desenvolver, depende não só de equipamentos próprios do 

turismo (hotéis, agências...), mas também demanda uma participação 

(voluntária ou não) daqueles que vivem nas localidades visitadas (KNAFOU, 

1996; FRATUCCI, 2008, 2009, 2014; HAYLLAR et al., 2011; HIERNAUX; 

GONZÁLEZ, 2014). 

Esse ponto torna-se mais evidente no turismo em favela, pois o local 

onde a atividade turística ocorre não têm equipamentos turísticos adequados, 

contando sim com a atuação (voluntária ou não) dos moradores que são, por si 

só, uma espécie de atração para os turistas. Convém elucidar que essa 

atuação acontece de forma variada, tendo basicamente dois polos: aqueles 

que trabalham diretamente com o turismo dentro da favela; e aqueles que não 

atuam diretamente, não tendo nenhum ganho com a atividade, mas compõem 

o ‘cenário’ da favela apenas por estarem presentes. Nesta pesquisa os 

moradores que trabalham diretamente com turismo despertam um interesse 

maior, visto que sua interação com os turistas é mais intensa. 

Avançando no contexto metodológico que contribuiu para essa pesquisa, 

Thyry-Cherques (2006, p. 28), ao propor em seu trabalho uma análise da obra 

de Bourdieu, elucida: “o estruturalismo de Bourdieu se volta para uma função 

crítica, a do desvelamento da articulação do social. O método que adota se 
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presta à análise dos mecanismos de dominação, da produção de ideias, da 

gênese das condutas”. 

Metodologicamente, Everett (2002) explica que não é surpreendente ver 

uma pesquisa apoiada na lógica bourdieusiana que tenha tantos métodos 

estatísticos (isto é, quantitativos), quanto uma abordagem mais qualitativa, 

como entrevistas, observação e análise documental. Isto é, uma pesquisa de 

caráter misto ou como o autor comenta, “politeísta”. 

A construção do trabalho de Bourdieu denomina-se praxeologia social. A 

teoria praxeológica tem como característica “fugir dos determinismos das 

práticas, pressupõe uma relação dialética entre sujeito e sociedade, uma 

relação de mão dupla entre habitus individual e a estrutura de um campo, 

socialmente determinado”, de tal maneira, “as ações, comportamentos, 

escolhas ou aspirações individuais não derivam de cálculos ou planejamentos, 

são antes produtos da relação entre um habitus e as pressões e estímulos de 

uma conjuntura” (SETTON, 2002, p. 64). Andrade (2014, p. 103) reforça ao 

indicar que 

 
 
a partir do conhecimento praxiológico Bourdieu repensou a noção 
escolástica de habitus, elaborada a partir da síntese e tentativa de 
superação dos métodos objetivista (Durkheim) e fenomenológico 
(Weber) da ação social, esta noção deve ser compreendida como 
uma gramática gerativa de práticas conformes com as estruturas 
objetivas que o produz. Juntando dois aspectos, um objetivo 
(estrutura) e outro subjetivo (percepção, classificação, avaliação), 
pode-se dizer que o habitus não só interioriza o exterior, mas também 
exterioriza o interior. 
 
 

O autor complementa a ideia de Setton (2002), articulando que “o 

conhecimento praxeológico pressupõe uma relação dialética entre agente e 

estrutura social. As ações, comportamentos, escolhas ou aspirações individuais 

são produtos da relação entre um habitus e as pressões e estímulos de uma 

conjuntura” (ANDRADE, 2014, p. 107). Entender que campo e habitus formam 

um par dialético é preciso para que o pesquisador possa construir o objeto de 

pesquisa a partir das noções de Pierre Bourdieu. 

Analisando o trabalho de Bourdieu percebe-se que o sociólogo indica 

uma forma de produzir conhecimento. Esta, que têm algumas “etapas” a serem 
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seguidas, inspirou a maneira de conduzir essa pesquisa, assim como o modo 

como que se construiu o objeto de estudo. 

Na obra “A profissão de sociólogo: preliminares epistemológicas”, 

Bourdieu et al. (1999) orientam que é preciso que haja uma ruptura com o que 

já é sabido sobre o objeto. Assim é possível evitar a presunção do 

conhecimento prévio do fato social e das disposições dos agentes. 

Sobre esse tópico, Thyry-Cherques (2006) comenta que Bourdieu 

sugere que, ao delimitar o campo, o pesquisador o faça com o máximo de 

autonomia, evitando assim a “falácia escolástica”, fruto de percepções 

deturpadas pela política, social e institucionalmente pela família, pela escola e 

pelo Estado. 

Thyry-Cherques (2006) ressalta que o sociólogo alerta os pesquisadores 

a respeito do “habitus sociológico”, indicando que a assimilação do empírico 

pode ser prejudicada não só por causa do habitus dos agentes presentes no 

campo, que eventualmente podem ‘falhar’ em suas análises do espaço social 

devido ao fato de estarem inseridos nele, mas, também, por causa do 

pesquisador (dotado de um habitus particular), que por não ponderar sobre 

suas próprias disposições pode, acidentalmente, afetar a parte empírica. 

Para esclarecer o que Bourdieu idealizou sobre o cuidado dos 

pesquisadores em sua produção intelectual é preciso entender que existem 

três demandas de conhecimento que estão inter-relacionadas, mas ao mesmo 

tempo são analiticamente distinguíveis: “a relação social entre o sujeito ou o 

autor e a reivindicação do conhecimento, a relação epistêmica entre a 

reivindicação do conhecimento e seu objeto e a relação objetivadora entre 

assunto e objeto” (MATON, 2003, p. 57). 

Thyry-Cherques (2006, p. 43) comenta que para corrigir possíveis erros 

ligados ao “viés do habitus sociológico” é preciso estar atento aos três pontos 

indicados por Maton (2003), os quais ele traduz como: 

 
 
a interpretação dos pontos de vista a partir da origem e da posição do 
pesquisador (uma “sociologia da sociologia”); o recurso à 
interpretação das relações objetivas (dados e informações 
mensuráveis, a “objetivação da objetivação”); e a coletivização do 
processo de pesquisa. 
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Os autores relacionaram estes pontos para ressaltar o cuidado que um 

pesquisador deve ter no campo, isto é, o quanto ele precisa se esforçar para 

não cometer erros devido ao habitus sociológico. 

Outros aspectos importantes na pesquisa, a partir do pensamento 

bourdieusiano, consistem na necessidade da construção de uma base teórica 

que irá se antepor a experimentação, a importância de se delimitar bem o 

campo, verificando a posição dos agentes nele, e  a construção da 

problemática. Estes elementos que delimitam o objeto de estudo auxiliam no 

surgimento de aspectos mais relevantes para a pesquisa desejada 

(BOURDIEU et al, 1990). 

Para Thyry-Cherques (2006, p. 44), após considerar os elementos 

citados anteriormente, cabe destacar que é essencial para o pesquisador na 

“teoria da prática”, estar atento a seguinte questão: “por que se pensa e se age 

desta maneira”? O autor explica que a indagação é importante, pois “consiste 

em “classificar os classificadores”, em “objetivizar o sujeito objetivizante””. A 

referida questão serviu como base para inspirar as perguntas feitas aos 

entrevistados desta pesquisa. 

Com base nesta construção teórico-metodológica, para atingir os 

objetivos do trabalho e analisar o objeto de estudo – a favela Santa Marta e o 

turismo –, optou-se pelo método qualitativo, pois as pesquisas realizadas com 

esta abordagem abrem a possibilidade para o uso de técnicas múltiplas 

(CRESWELL, 2007). 

Concernente ao trabalho de campo, especificamente, cabe explicar que 

foram utilizadas três técnicas para coletar dados que possibilitassem a 

compreensão da dinâmica do campo e do habitus investigados: 

1) optou-se pela técnica de observação46, uma vez que assim seria 

possível desenvolver uma relação de confiança maior entre pesquisador e 

pesquisados e esta levaria a resultados mais consistentes; 

2) Outro instrumento de coleta foi a entrevista semiestruturada, pois 

“favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua 

                                                           
46

 “É mediante o ato intelectual de observar o fenômeno estudado que se concebe uma noção 
real do ser ou ambiente natural, como fonte direta dos dados. Observar significa aplicar 
atentamente os sentidos a um objeto para dele adquirir um conhecimento claro e preciso. A 
observação torna-se uma técnica científica a partir do momento em que passa por 
sistematização, planejamento e controle da objetividade” (QUEIROZ et al., 2007, p. 277). 
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explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 

Para Bogdan e Biklen (2010), as entrevistas podem ser utilizadas para coletar 

dados descritivos na linguagem dos sujeitos, possibilitando ao investigador 

desenvolver intuitivamente uma ideia sobre o modo como os sujeitos 

interpretam o mundo. Anderson e Kanuka (2003) avaliam que a entrevista é um 

método singular para a coleta de dados, pela qual o pesquisador recolhe 

informações por meio da comunicação entre indivíduos. Além disso, acredita-

se que esta técnica possibilita o desenvolvimento de outras questões/hipóteses 

que não foram pensadas durante as entrevistas, assim, essa simultaneidade 

favorece a obtenção de novos dados – diferentemente dos questionários 

presentes em pesquisas quantitativas que, por terem perguntas fechadas, 

limitam as respostas dos entrevistados; 

3) para sistematizar a pesquisa de campo, a técnica “Bola de Neve” foi 

utilizada para atingir os objetivos estabelecidos no referido trabalho. Essa 

técnica “é uma forma de amostra não probabilística utilizada em pesquisas 

sociais onde os participantes iniciais de um estudo indicam novos participantes” 

e assim sucessivamente “até que seja alcançado o objetivo proposto (o “ponto 

de saturação”)” (BALDIN; MUNHOZ, 2011, p. 332). 

Referente à construção do objeto de estudo, Magnani (2009) explica que 

o objeto não está construído, pelo contrário, o pesquisador deve fazer os 

recortes e dentro do seu projeto montar o objeto. O antropólogo reforça que ao 

pesquisar no meio urbano, em uma cidade, é preciso construir o objeto, pois 

“diferente de uma aldeia que se pode ver sua totalidade, isso não é possível 

numa cidade [...]”, assim, ele conclui que “não existe objeto na antropologia in 

natura, a gente é que inventa, a gente constrói” (MAGNANI, 2009, s.p). 

Inspirando-se nas ponderações de Magnani (2009), buscou-se construir 

o objeto a ser estudado. Os objetivos geral e específicos da pesquisa ajudaram 

a circunscrever o universo investigado, pois os mesmos orientam o trabalho de 

pesquisa elaborado. 

A partir dos princípios teóricos e técnicas de pesquisa apresentados, 

para este trabalho, a favela, assim como os favelados, são tomados, 

respectivamente, como elementos que constituem o campo e o habitus 

estudados na pesquisa e, deste modo, o objeto de estudo foi construído com 
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base neste par, pois se entende que as noções de Bourdieu ajudam a desvelar 

este espaço social. 

Ainda sobre a construção do objeto de estudo, Everett (2002) sublinha 

dois momentos de análise importantes na pesquisa bourdieusiana: 1) a 

objetividade de primeira; 2) e a objetividade de segunda ordem. 

Bourdieu e Wacquant (1992) explicam que “no primeiro momento, a 

análise do poder, exige uma análise do campo e mais especificamente da 

posição do campo em relação ao campo do poder”, e neste ponto, “o 

pesquisador tenta estabelecer o espaço de posições sobre as quais a classe 

dominante procura estabelecer um monopólio” (apud EVERETT, 2002, p. 70). 

Referente ao segundo momento, Bourdieu e Wacquant (1992) 

esclarecem que é preciso fazer “o mapeamento dos relacionamentos, estudar 

as posições ocupadas pelos agentes ou instituições que competem pela forma 

legítima de autoridade do campo” (BOURDIEU; WACQUANT, 1992 apud 

EVERETT, 2002, p. 70). 

Neste momento “é importante descobrir a estrutura da distribuição de 

tipos de capital que tende a determinar a estrutura das posições individuais ou 

coletivas tomadas, através dos interesses e disposições que condiciona” e, 

também, “a estrutura que tende a fundar e legitimar as pessoas a entrar no 

campo” (BOURDIEU; WACQUANT, 1992 apud EVERETT, 2002, p. 70). 

Nessa perspectiva, cabe apresentar o objeto de estudo, pois suas 

características e história não só possibilitaram a aplicação das teorias e 

técnicas mencionadas anteriormente, como compõe o universo que foi 

pesquisado, isto é, dão forma ao objeto de estudo ‘construído’. 

A favela Santa Marta está entre as comunidades mais visitadas do Rio 

de Janeiro. Como a pesquisa está focada nos efeitos do turismo sob este 

espaço social, o fato da Santa Marta ter um grande fluxo turístico é um dos 

motivos considerados para que a referida favela tenha sido escolhida como 

objeto de estudo. Além disso, ela já foi considerada “favela modelo” devido aos 

investimentos feitos pelo governo. 

A favela Santa Marta está localizada no bairro de Botafogo, na zona sul 

da cidade do Rio de Janeiro (figura 13 – Bairro de Botafogo – em detalhe o 

morro Santa Marta). A favela tem como bairros vizinhos a Urca, Laranjeiras, 
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Flamengo, Humaitá e Copacabana, abriga cerca de 4 mil habitantes47, 

distribuídos em cerca de 1.200 residências48, totalizando uma média de 3,3 

habitantes por residência. A favela ocupa uma área de 53.706 m². 

A história da favela Santa Marta se confunde com a do bairro onde está 

localizada. Dados históricos datam o início da ocupação do morro em meados 

de 1930 – diferente do que se imaginava, constatou-se nas entrevistas que a 

favela ‘cresceu’ de cima do morro para baixo, isto é, as primeiras casas foram 

construídas nas áreas mais altas do morro. A história da favela é marcada por 

momentos de resistência às ameaças de remoção e conquista de serviços 

básicos e infraestrutura. 

 

                                                           
47

 Disponível em: <http://www.upprj.com/index.php/informacao/informacao-selecionado/ficha-
tecnica-upp-santa-marta/Santa%20Marta>. Acesso em: 01/set/2016. Contrapondo essa 
informação, em Pereira (2014), consta que a Associação de Moradores da favela Santa Marta 
tem registrado cerca de 6 mil habitantes. No mesmo trabalho é possível verificar como uma 
moradora reage aos dados da favela: “o pessoal do IBGE não sobe a favela, portanto não têm 
dados precisos do número de habitantes e casas” (PEREIRA, 2014, p. 45). 
48

 Disponível em: <http://www.upprj.com/index.php/informacao/informacao-selecionado/ficha-
tecnica-upp-santa-marta/Santa%20Marta>. Acesso em: 01/set/2016. Na pesquisa realizada por 
Pereira (2014) o número mais aproximado da realidade seria de 1900 casas. Segundo uma de 
suas entrevistadas, esse seria o número correto “porque é a quantidade de contas de luz que a 
light entrega na comunidade” (PEREIRA, 2014, p. 45). 
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Figura 13: Bairro de Botafogo – em detalhe o morro Santa Marta 
Fonte: Google Maps (Foto de Satélite)

49
 

 

                                                           
49

 Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/@-22.9535078,-43.1690616,2835m/data=!3m1!1e3?hl=pt-BR>. Aceso em: 27/09/2017. 
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Ao longo de mais de oitenta anos de existência, aconteceram muitas 

transformações na estrutura física e socioeconômica do morro Santa Marta. As 

antigas casas em estado de total precariedade, compostas de tábua e zinco foram 

aos poucos sendo substituídas por alvenaria, chegando a ter dois ou mais andares. 

Os caminhos, que mais pareciam trilhas em meio do mato e pedras deram lugar às 

escadarias (GRUPO ECO, 2011). A figura 14 apresenta dados que colaboram com 

a compreensão de como está a comunidade nos últimos anos. 

 

DADOS GERAIS DA FAVELA SANTA MARTA 

Divisão por 
gênero: 

52% sexo feminino; 48% sexo masculino. 

Faixa Etária: 
48% adultos até 60 anos; 

27% crianças; 19% jovens; 6% mais de 60 anos. 

Habitantes 
empregados, 

desempregados, 
estudantes: 

57% trabalhando; 20% desempregados; 15% estudantes e 8% 
aposentados. 

Grau de 
escolaridade: 

32% cursando da 4ª a 7ª série; 16% da 1ª a 3ª série; 14% ensino médio 
completo; 12% ensino médio incompleto; 9% ensino fundamental 
completo; 7% alfabetizado; 3% superior incompleto e 1% superior 

completo. 

Renda familiar: 
64% de 1 a 2 salários mínimos; 17% de 2 a 3 salários mínimos; 11% de 
1 salário mínimo; 5% de 3 a 5 salários mínimos; 1% mais de 5 salários 

mínimos. 

Saneamento 
básico: 

93% rede de esgoto; 4% esgoto a céu aberto; 3% fossa; 99,5 lixo 
coletado; 0,7 enterrado ou queimado; 0,36% vala negra. 

Energia elétrica: 91% medidor de luz nas casas; 9% sem medidor. 

Figura 14: Dados gerais da favela Santa Marta. 
Fonte: adaptado de RODRIGUES (2014). 

 

O Morro Santa Marta passa a ser notícia a partir dos anos de 1980, quando 

recebeu mais destaque na mídia devido aos conflitos entre diferentes facções 

criminosas que disputavam o domínio da favela e a venda de drogas no local e a 

polícia carioca. 

Dezesseis anos depois, em 1996 – exatos quatro anos após o surgimento do 

turismo em favela na Rocinha (1992) –, o astro pop, Michael Jackson, acompanhado 

do renomado diretor Spike Lee, colocam a favela Santa Marta de volta nas 
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manchetes de jornal ao anunciar que gravariam cenas do clipe “They Don't Care 

About Us” na comunidade50. 

Nesta época a comunidade não era pacificada e este fato gerou grandes 

discussões entre os produtores do vídeo e o governo local, pois se especulava que 

os produtores do vídeo clipe haviam negociado os locais de gravação diretamente 

com os traficantes que dominavam a favela e, além disso, não era interesse dos 

governantes que esta parte da cidade fosse mostrada no vídeo. Para confrontar 

mais ainda os governantes, Spike Lee declarou: “O que eles acham? Que a pobreza 

no Brasil é segredo?” (Jornal do Brasil, 13/02/1996 apud FREIRE-MEDEIROS, 

2009). 

Pouco tempo depois, em 2003, o escritor e jornalista Caco Barcellos lançou o 

livro “Abusado: O dono do Morro Dona Marta” (figura 15). Era um livro de 

reportagem investigativo que conta a história de “Juliano VP”, nome fictício de 

Marcinho VP, então “dono do Morro”51. 

 

 
Figura 15: Capa do livro – Abusado: O Dono do Morro Santa Marta 
Fonte: papirodigital.com

52
 

                                                           
50

 Disponível em: <http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/michael-jackson-sobe-morro-grava-
clipe-leva-dona-marta-para-mundo-18647055>. Acesso em: 20/set/2017. 
51

 Termo utilizado para se referir ao chefe do tráfico naquela localidade. 
52

 Disponível em: <http://papirodigital.com/literatura/livros/resenha-abusado-o-dono-do-morro-dona-
marta-de-caco-barcellos/>. Acesso em: 20/set/2017. 
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A Favela ainda participou do documentário “Santa Marta: Duas Semanas no 

Morro” (1987) e dos filmes “Notícias de uma Guerra Particular” (1999), “Tropa de 

Elite 2” (2010) e “Velozes e Furiosos 5” (2011), e o vídeo clipe da música “Put It In A 

Love Song” (2010) das cantoras Norte-Americanas, Alicia Keys e Beyoncé Knowles. 

Estes são alguns exemplos que compõem o extenso leque de trabalhos com grande 

repercussão feitos na comunidade. Do mesmo modo, em 2009, a cantora pop 

Madonna, subiu o morro acompanhada do governador do Rio de Janeiro, Sérgio 

Cabral, tornando-se mais uma celebridade a caminhar pelos becos da 

comunidade53. 

Voltando um pouco nesta história, em 2008, é implementada a primeira 

Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na cidade do Rio de Janeiro e a favela Santa 

Marta foi escolhida para ser a primeira favela a ser pacificada. Assim ela passa a 

ganhar notoriedade nos meios de comunicação ao se tornar um exemplo da nova 

política pública de segurança do governo estadual. Posteriormente, outras favelas 

foram pacificadas – a figura 16 apresenta os locais até então pacificados em toda a 

cidade do Rio de Janeiro – a favela Santa Marta está identificada no número 24. 

 

 
Figura 16: Territórios ocupados pelas UPPs (Santa Marta nº 24) 
Fonte: RIOMAISSOCAIL.ORG

54 

                                                           
53

 Disponível em: <http://favelasantamartatour.blogspot.com.br/2012/04/veja-os-grandes-artistas-que-
passaram.html>. Acesso em: 20/set/2017. 
54

 Disponível em: <http://www.riomaissocial.org/territorios/>. Acesso em: 20/09/2017. 
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Sobre a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) cabe destacar que se trata de 

uma força da Polícia Militar que atua exclusivamente em comunidades, dentro da 

região urbana. As UPPs buscam trabalhar com o conceito de polícia de proximidade, 

um princípio que busca ir além da polícia comunitária e que mantém sua estratégia 

fundamentada na parceria entre instituição pública e população. A partir destas 

premissas, a polícia pacificadora, procura atender os cidadãos com base no diálogo 

e respeito à cultura e às características de cada comunidade, de modo que esse 

contato facilite o surgimento de lideranças comunitárias55. Além dessas informações, 

o site da UPP registra ainda que após serem implantadas, os índices de 

criminalidade caíram nas comunidades e bairros do entorno56 (ver figura 17 com 

informações gerais sobre as UPPs em diversas localidades do Rio de Janeiro). 

 

Dados gerais das UPPs 

Número total de UPPs: 37 Comunidades pacificadas: 208 

População em áreas de UPP: 711.699 Extensão total da UPPs: 20.046.143 m² 

Território mais populoso: Complexo da Maré 

(129.770 habitantes) 

Território menos populoso: Cerro-Corá (2.805 

habitantes) 

Maior território em área: Complexo da Maré 

(3.301.743 m²) 

Menor território em área: Santa Marta (53.706 

m²) 

Média de habitantes por domicílio: 3,25 

(média da cidade: 2,94) 

Território com menor percentual de mulheres: 

Complexo da Penha (48,34%) 

Território com menor percentual de idosos: 

Pavão-Pavãozinho/Cantagalo (2,91%) 

Território com maior percentual de idosos: 

Vila Kennedy (7.5%) 

Média de densidade demográfica: 355,03 

habitantes/ha (média da cidade: 110,71) 

Território com maior densidade demográfica: 

Pavão-Pavãozinho / Cantagalo (807,95 

Habitantes/hectare) 

Território com menor densidade 

demográfica: Salgueiro (170,83 habitantes 

por hectare) 

Média de analfabetismo entre pessoas 

maiores de 15 anos: 6,5% (média da cidade: 

2,89) 

Território com menor índice de analfabetismo entre maiores de 15 anos: Vila Kennedy (3,8%) 

Figura 17: Dados gerais das UPPs 

Fonte: adaptado de RIOMAISSOCAIL.ORG
57
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 Disponível em: <http://www.upprj.com/index.php/faq>. Acesso em: 20/09/2017. 
56

 Disponível em: <http://www.upprj.com/index.php/faq>. Acesso em: 20/09/2017. 
57

 Disponível em: <http://www.riomaissocial.org/territorios/>. Acesso em: 20/09/2017. 
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É importante ressaltar que atualmente o Estado do Rio de Janeiro está 

enfrentando uma crise econômica e, por isso, as UPPs têm diminuído suas ações 

nas favelas. Acredita-se que a falta de verba para o pagamento dos servidores, que 

dura mais de um ano, pode levar a descontinuidade do programa de Polícia 

Pacificadora nas favelas cariocas. 

A possibilidade da UPP deixar a favela Santa Marta anima alguns moradores 

que, em entrevista, declararam total desprezo ao programa, alegando que os 

policias que trabalham nestas unidades não mantém uma relação amigável com os 

moradores, pelo contrário, eles reclamam, principalmente, do abuso de poder e do 

excesso de força bruta nas abordagens aos moradores. 

Ficou evidente o descontentamento dos moradores com o trabalho que a 

polícia desenvolve na favela e convém lembrar que a ideia registrada no site da UPP 

(upp.com), de que a polícia trabalha em parceria com os moradores, parece ser 

inexistente no ponto de vista daqueles que moram na favela. Dentre os 

entrevistados, houve apenas um morador que exaltou a gestão de um comandante 

que passou pelo Santa Marta, mas que atualmente a relação entre moradores e 

polícias voltou a ser ‘delicada’. 

Um exemplo da instabilidade das UPPs nas favelas fora registrada no final do 

mês de setembro de 2017, quando traficantes de facções rivais se enfrentaram na 

favela da Rocinha. O assunto foi noticiado por duas semanas em todos os meios de 

comunicação, dentro e fora do país. Para tentar conter a situação, as forças 

armadas foram convocadas para ajudar a polícia na retomada/pacificação do 

morro58. 

Neste período foram registradas diversas iniciativas do governo Estadual em 

pedir apoio ao governo Federal, pois o Estado já não estava honrando seu 

compromisso de pagar os servidores públicos de diversos setores, incluindo os de 

segurança pública. Vale ressaltar que, embora esse enfretamento tenha ocorrido na 

Rocinha, as outras favelas, principalmente aquelas situadas na zona sul da cidade, 

também ficaram em alerta. Na época, houve a tentativa de fazer uma visita ao Santa 

Marta, mas os entrevistados orientaram que o ideal era aguardar até que o local 

ficasse mais tranquilo. O infográfico criado pelo site de notícias G1 (figura 18) 

demonstra como algumas das favelas foram afetadas. 

                                                           
58

 Disponível em: <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/forcas-militares-chegam-a-rocinha-para-
combate-a-guerra-do-trafico.ghtml>. Acesso em: 23/set/2017. 
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Figura 18: Infográfico “guerra nos morros” 
Fonte: g1.globo.com

59 
 

Concernente ao turismo, as UPPs parecem ter impulsionado a atividade, pois 

se os moradores não estavam satisfeitos, os turistas pouco sabiam dos problemas, a 

questão era que as UPPs passavam um “ar de segurança” nas favelas, antes 

taxadas de locais perigosos, e este era o melhor momento para iniciar as visitas. 

Nessa perspectiva, a favela Santa Marta foi a primeira do Rio de Janeiro a 

receber do governo estadual um projeto para desenvolver o turismo local: o projeto-
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 Disponível em: <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/forcas-militares-chegam-a-rocinha-para-
combate-a-guerra-do-trafico.ghtml>. Acesso em: 23/set/2017. 
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piloto “Rio Top Tour”60. Segundo a coordenação do referido projeto-piloto, o mesmo 

alcançou seus objetivos principais: centralizar a organização da atividade turística 

nos moradores; capacitar a população local; criar um destino turístico nos moldes do 

Ministério do Turismo; criar uma rede de artesãos e de comerciantes; criar uma 

sinalização dos atrativos turísticos locais (PEREIRA, 2014). 

Levando-se em conta que o processo de turistificação é o procedimento de 

implantação da atividade turística em locais com potencial turístico, a comunidade 

pesquisada parece apresentar vocação turística, isto porque possui seus próprios 

atrativos turísticos, como a Laje Michael Jackson61, o Mirante Santa Marta, seu 

legado histórico e diversos pontos estratégicos que propiciam ao turista uma visão 

privilegiada do Rio de Janeiro. Estes e outros elementos somam justificativas para o 

local ter sido escolhido para receber o projeto-piloto (Rio Top Tour). 

Durante o tour a essa favela, o turista pode entrar em contato com os diversos 

elementos que motivaram a sua visita a comunidade, tais como: o favelado, que 

representa o fator humano; a vista panorâmica da cidade, pois a favela tem pontos 

estratégicos que permitem a apreciação da paisagem da cidade do Rio de Janeiro; o 

almoço (comida típica), servido na casa de um morador local, algo que propicia ao 

turista uma experiência gastronômica; e uma apresentação de samba, que 

representa umas das maiores manifestações culturais brasileiras (PEREIRA, 2014). 

Existe ainda as oficinas de pipa e caipirinha. 

                                                           
60

 O projeto teve início em agosto de 2010 e terminou em fevereiro de 2013. Período anterior à crise 
econômica enfrentada pelo Estado que se acentuou no ano de 2017. 
61

 Em 1996 o astro pop Michael Jackson, acompanhado do renomado diretor Spike Lee, colocam a 
favela Santa Marta nas manchetes de jornal ao anunciar que gravariam cenas do vídeo clipe da 
música “They Don't Care About Us”, na comunidade. Passado um ano do falecimento do cantor, o 
governo do estado do Rio de Janeiro inaugurou/colocou a estátua na favela Santa Marta. O local é 
conhecido como “Espaço Michael Jackson” ou “Laje Michael Jackson” (figura 19). Disponível em: 
<https://turismonafavela.wordpress.com/2011/08/08/turismo-na-favela-morro-santa-marta/>. Acesso 
em: 01/12/2016. 

https://turismonafavela.wordpress.com/2011/08/08/turismo-na-favela-morro-santa-marta/
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Figura 19: Laje Michael Jackson, Santa Marta, RJ (2016). 

Fonte: Pinterest.com
62

 

 

Sobre os moradores (agentes do campo) pesquisados e sua contribuição para 

o trabalho, vale destacar que pelo fato de se ter optado pela técnica da “bola de 

neve”, não havia um número exato de pessoas a serem investigadas. 

Duarte (2002, p. 143) orienta que “enquanto estiverem aparecendo “dados” 

originais ou pistas que possam indicar novas perspectivas à investigação em curso 

as entrevistas precisam continuar sendo feitas”. Nessa perspectiva, as entrevistas 

seguiram até que se chegou ao ponto de saturação, no qual as informações já 

estavam se repetindo, sem apresentar elementos novos ou “dados originais”, como 

pontua Duarte (2002). 

Assim sendo, a ideia foi manter o foco em delimitar o perfil daqueles que 

seriam entrevistados. A partir da entrada no campo identificaram-se quatro grupos 

de moradores que despertaram interesse para a pesquisa e, consequentemente, 

foram criados quatro roteiros de entrevistas semiestruturadas focados nestes 
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 Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/344877283934858570/>. Acesso em: 02/12/2016. 
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agentes: 1) moradores que não trabalham com turismo; 2) guias locais; 3) 

empreendedores locais (aqueles que têm serviços/produtos que atendem direta ou 

indiretamente os turistas); líderes comunitários (moradores que são considerados 

formadores de opinião pelos locais63). Os roteiros foram organizados nos apêndices 

A ao D para que as perguntas feitas possam ser verificadas. 

Além das entrevistas com moradores, foram feitas entrevistas com turistas 

que participaram do tour na favela. As perguntas foram baseadas no que observava 

dos turistas durante o tour e no referencial teórico presente no capítulo 1, pois 

durante a construção desta seção foram encontradas pesquisas que já analisavam o 

posicionamento dos turistas. As perguntas se encontram organizadas no apêndice 

E. 

Esses grupos de pessoas foram escolhidos porque acredita-se que cada um 

poderia contribuir com diferentes pontos de vista do que é a favela e o turismo que 

ocorre no Santa Marta. 

A partir das entrevistas com os moradores64 que não trabalham diretamente 

com a atividade turística esperava-se compreender melhor o que é a favela, 

enquanto espaço social que produz um determinado processo de socialização, e, 

também, havia a preocupação por entender o que os autóctones pensam sobre o 

turismo que ocorre na favela, captando, assim, se o fenômeno turístico os afeta de 

alguma forma. Vale ressaltar que a opinião destes moradores em relação ao turismo 

é essencial, pois eles não têm ganho financeiro com a atividade turística, logo 

parecem estar mais livres para criticar a forma como turismo acontece. 

As entrevistas com os guias locais objetivaram compreender como ocorre o 

tour na favela Santa Marta, isto é, o que eles comercializam no que se refere à 

favela em si, quais as relações de poder no subcampo do turismo e se há algum tipo 

de caricaturização dos favelados/da favela durante o tour desenvolvido por eles. 

Cabe sublinhar que durante as entrevistas me mantive atento aos possíveis pontos 

de contradição dos entrevistados, pois é possível que alguns deles não passassem 

as informações mais precisas, visto que romantizam a atividade turística dentro da 
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 “Essas pessoas são elementos da comunidade que se destacam por sua influência sobre a 
população em geral: políticos, chefes religiosos, líderes comunitários, professores e estudiosos, 
comerciantes e empresários de destaque, sindicalistas e até moradores antigos que podem 
retratar a história do lugar” (BRAGA, 2007, p.108, grifo meu). 
64

 Foram entrevistados apenas aqueles considerados “cria da favela” – termo utilizado pelos 
moradores para identificar aqueles que sempre moraram na favela, logo se entende como uma 
denominação nativa/local. 
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favela, algo que poderia acabar inviabilizando uma critica mais consistente por parte 

deste grupo. 

Os empreendedores locais, aqueles que trabalham direta65 ou indiretamente66 

com serviços/produtos direcionados para o turismo, auxiliaram na compreensão da 

dinâmica econômico-social do lugar e, especialmente, ajudaram a comprovar que os 

turistas têm gastos muito baixos dentro da favela. 

Concernente aos líderes comunitários, moradores locais que são 

considerados formadores de opinião, esperava-se obter um visão geral do que os 

moradores pensam sobre o turismo, assim como o que eles acreditam que a 

atividade representa para a favela, se defendem a existência do turismo ou 

acreditam que não agrega em nada, por exemplo. Foram entrevistados 28 pessoas: 

2 líderes comunitários, 4 empreendedores, 5 guias locais, 10 moradores (não 

trabalham com turismo), 8 turistas. 

O quadro 3 apresenta os agentes que foram entrevistados nesta pesquisa. 

Todos os nomes foram codificados para garantir o anonimato dos participantes. 

 

Quadro 3: Caracterização dos entrevistados 

Sujeito Gênero Escolaridade Grupo pesquisado Idade 

João M 
Ensino médio 

completo 
Líder comunitário 55 

Maria F 
Ensino meio 

incompleto 

Empreendedora e 

líder comunitária 
36 

Vanessa F 
Ensino meio 

incompleto 
Empreendedora 38 

Josefa F 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

Empreendedora 50 

Marcelo M 
Ensino médio 

completo 
Empreendedora 28 

Alberto M 2º completo Guia local 35 

José M 
Superior 

incompleto 
Guia local 39 

Bento M Superior Guia local 43 
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 Pessoas que têm agência de turismo na favela ou criaram um negócio voltado especificamente 
para atender turistas como as lojas de souvenir, por exemplo. 
66

 Pessoas que têm algum tipo de comércio dentro da favela, como uma mercearia, bar ou 
restaurante, por exemplo. 
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incompleto 

Martha F 
Superior 

incompleto 
Guia local 36 

Jonas M 
Superior 

incompleto 
Guia local 34 

André M 2º completo Morador 34 

Leonardo M 2º completo Morador 30 

Luísa F 2º completo Moradora 42 

Fábio M 
Ensino médio 

incompleto 
Morador 39 

Jonathas M 
Ensino médio 

completo 
Morador 34 

Rani M 
Ensino médio 

completo 
Morador 33 

Camila F 
Superior 

incompleto 
Moradora 29 

Cristiane F 
Ensino médio 

completo 
Moradora 31 

Rodrigo M 2º incompleto Morador 47 

Silvana F 
Superior 

completo 
Moradora 35 

John M Pós-graduado Turista estrangeiro 27 

Alice F Pós-graduada Turista estrangeira 25 

Bruno M 
Superior 

completo 

Turista brasileiro 

(Carioca) 
27 

Steve M Pós-graduado Turista estrangeiro 35 

Eli M Pós-graduado Turista estrangeiro 32 

Beatriz F Superior 
incompleto 

Turista estrangeira 22 

Natasha F Superior 
incompleto 

Turista estrangeira 24 

Erick M Superior 
completo 

Turista estrangeiro 28 

Fonte: elaboração própria. 

 

Outros elementos que são relevantes e que merecem destaque na parte 

metodológica são o acesso e as particularidades do campo pesquisado. Referente 

ao acesso ao local, dada as características das favelas, já mencionadas 

anteriormente, é natural que exista um cuidado especial para adentrar na localidade. 

Mesmo com a existência da UPP no morro Santa Marta, a unidade policial não 

garante de forma plena a segurança daqueles que sobem o morro todos os dias. 
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Parece contraditório, mas é a realidade das favelas pacificadas no momento atual. 

Vide o caso que ocorreu na Rocinha no final do mês de setembro, que perdura até o 

momento que esta dissertação foi finalizada. 

Esta instabilidade do local comprometeu várias idas ao campo de pesquisa, 

fazendo com que me afastasse temporariamente do local, pois havia uma 

preocupação com a falta segurança. Destaca-se alguns momentos, para 

exemplificar, que tornaram a visita ao local pesquisado difícil.  

A prisão do gerente do morro, apelidado de Mãozinha, no dia 27 de julho de 

2017, tornou o acesso ao local difícil, uma vez que os seus comparsas reagiram ao 

caso, atacando pontos em que os policiais se encontravam dentro da favela. 

Naturalmente a favela “se fecha” para aqueles que são externos a ela. Ao se 

aproximar da comunidade era possível ver um pequeno cerco policial na entrada da 

favela. Durante dias a favela permaneceu “fechada”. 

Outro caso que ganhou a mídia foi quando circulou na internet uma foto da 

escultura do cantor Michael Jackson com um fuzil (figura 20). 

 

 
Figura 20: Estátua do Michael Jackson com o fuzil 

Fonte: extra.globo.com
67
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 Disponível em: <https://extra.globo.com/casos-de-policia/foto-da-estatua-de-michael-jackson-no-
morro-dona-marta-com-um-fuzil-circula-na-web-21703027.html>. Acesso em: 05/out/2017. 
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O caso ganhou grande repercussão e a foto foi publicada em diversos 

sites/jornais naquele período (oglobo.com; noticias.r7; noticias.uol...). Em nota ao 

jornal Extra a assessoria de imprensa das UPPs informou que os responsáveis por 

fazer a foto já haviam sido identificados e que logo realizariam uma operação para 

prendê-los. Eles foram identificados como membros do grupo do traficante 

“Mãozinha”, preso dias antes da foto circular na internet68. 

Estes e outros eventos inesperados tornam o ato de pesquisar a favela um 

processo moroso e delicado. Contudo, a pesquisa continuou e tive o acesso à favela 

garantido, devido ao relacionamento que havia desenvolvido na minha primeira 

incursão na favela. 

Convém explicar que já havia realizado uma pesquisa – monografia (curso de 

Pós-graduação – Lato Sensu) – no local. Esta teve início em meados do ano de 

2013, terminando em 2014. A primeira aproximação foi mais delicada, pois parte dos 

agentes envolvidos na pesquisa naquele momento eram estranhos a mim. Desde 

então, mantive contato não só com os entrevistados daquela época, como se 

aproximou de outras favelas e moradores, como o morro da Babilônia69. 

Essa constância me permitiu retomar a pesquisa na favela Santa Marta com 

maior facilidade. Os contatos mantidos desde a primeira entrada na favela ajudaram 

na (re)entrada no campo. Acredita-se que a confiança depositada no mesmo gerou 

informações/dados que outros pesquisadores com menos “intimidade” não 

conseguiriam devido ao seu ‘afastamento’ do local e das pessoas. 

Essa confiança referida aqui é percebida na fala dos pesquisados que, por 

mais de uma vez, admitiram comentar livremente sobre determinados assuntos 

porque já me conhecem há anos. Vale lembrar que por mais que os guias, por 

exemplo, levantem a bandeira de que a favela é um local seguro e que com respeito 

tudo pode ser feito, não se pode esquecer que o local abriga um grupo de 

narcotraficantes, logo alguns assuntos são sempre delicados e não são tratados 

com todos. 
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 Disponível em: <https://extra.globo.com/casos-de-policia/foto-da-estatua-de-michael-jackson-no-
morro-dona-marta-com-um-fuzil-circula-na-web-21703027.html>. Acesso em: 05/out/2017. 
69

 O Morro da Babilônia está localizado no bairro do Leme (RJ) e tem um território de 118.326 m² que 
está dividido por duas favelas: a Chapéu-Mangueira e a Babilônia, que ocupa 70% desse morro com 
aproximadamente 2.500 habitantes. 
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Certamente o foco do trabalho não é investigar este grupo, mas não foi 

possível deixar de perguntar sobre eles, tendo como ligação, obviamente, o assunto 

principal da pesquisa – turismo em favela. Nos roteiros de entrevistas (presentes nos 

apêndices) encontram-se perguntas sobre esses grupos. Todos os entrevistados 

responderam. Alguns falaram com muita naturalidade, outros pareciam dar voltas no 

assunto sem falar nada realmente relevante. Isso prova que a coleta de dados no 

local é difícil e precisa de muito esmero para se conseguir informações mais 

acuradas. 

Ainda sobre a entrada no campo e a relação do pesquisador com o local e as 

pessoas pesquisadas, Thyry-Cherques (2006, p. 44) deixa um alerta àqueles que 

pretendem basear seu trabalho de campo nas obras de Pierre Bourdieu: “o 

pesquisador deve, portanto, prestar atenção ao inesperado, ao insólito. Deve 

quebrar as relações aparentes, familiares e fazer surgir um novo sistema de 

relações entre os elementos [...]”. 

O parágrafo anterior indica que minha vantagem em entrar no campo poderia 

ser prejudicial caso o mesmo não estivesse consciente da necessidade de se 

‘afastar’ do seu objeto em estudo, desnaturalizando, assim, acontecimentos que 

para ele possam parecer comuns. Isto é, a atenção aos fatos mais simples e inéditos 

está sendo considerada nesta pesquisa. 

Nessa perspectiva, é importante continuar a refletir sobre o papel do 

pesquisador que vai se debruçar sobre as questões que o local pesquisado impõe e, 

no caso especifico dessa pesquisa, como a proximidade que tenho influencia o 

processo de produção intelectual. 

Sobre essa questão, Gilberto Velho (1978, p. 41) inspirou a investigação do 

campo ao argumentar que “há descontinuidades vigorosas entre o ‘mundo’ do 

pesquisador e outros mundos, fazendo com que ele [...] possa ter experiência de 

estranheza, não reconhecimento ou até choque cultural” na cidade onde ele 

pesquisa e vive. As “descontinuidades” e “choque cultural” que Velho (1978) cita se 

materializaram na entrada no campo, pois eu poderia ser visto pelos moradores 

como aquele que “mora no asfalto”. 

Além disso, Velho (1978, p. 41) pondera que “dispomos de um mapa que nos 

familiariza com os cenários e situações de nosso cotidiano, dando nome, lugar e 

posição aos indivíduos”, contudo, “não significa que conhecemos o ponto de vista e 

a visão de mundo dos diferentes atores em uma situação social nem as regras que 
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estão por detrás dessas interações, dando continuidade ao sistema”. Esta questão 

deixou claro que mesmo morando tão próximo da favela existem elementos a serem 

descobertos por mim, o objeto não está desvelado por completo. 

Estas avaliações corroboram com o cuidado que Thyry-Cherques (2006) 

indicou anteriormente. Assim sendo, mesmo conhecendo o local e pessoas-chave 

para a pesquisa, me mantive aberto as surpresas e contato com elementos materiais 

e simbólicos próprios do local pesquisado que poderiam causar estranheza. 

Sobre este processo de distanciamento que o pesquisador precisa fazer para 

analisar melhor o objeto de estudo, Velho (1978, p. 39) pontua: “o que sempre 

vemos e encontramos pode ser familiar, mas não é necessariamente conhecido e o 

que não vemos e encontramos pode ser exótico, mas, até certo ponto, conhecido”. 

Nesse sentido, o autor tece sua reflexão argumentando sobre como observar o 

“exótico” e o familiar, explicando que nesse ‘jogo’, às vezes, é preciso tornar o 

“exótico” familiar e o familiar “exótico” (VELHO, 1978). 

Concluindo a questão dos cuidados que o pesquisador deve ter, Velho (1978, 

p. 37) alerta que é “preciso que o pesquisador veja com olhos imparciais a realidade, 

evitando envolvimentos que possam obscurecer ou deformar seus julgamentos e 

conclusões”. Sobretudo, o autor indica que é possível transcender, em determinados 

momentos, as limitações de origem do pesquisador e chegar a ver o familiar não 

necessariamente como exótico, mas como uma realidade bem mais complexa do 

que aquela representada pelos mapas e códigos básicos nacionais e de classe 

através dos quais fomos socializados (VELHO, 1978, p. 45). 

Ao relacionar estes pontos com a parte empírica da pesquisa, chega-se ao 

modo como as informações obtidas nas entrevistas foram analisadas. Como já fora 

explicitado, a entrada no campo se deu através de contatos, antigos entrevistados, 

dentro da favela que indicaram as pessoas para serem entrevistadas. 

Para coletar os dados, fui à localidade para se encontrar com as pessoas que 

aceitaram marcar as entrevistas e participei de alguns tours pela favela, 

acompanhado dos guias e seus clientes. 

Referente às pessoas entrevistadas, em sua maioria moradores sem vinculo 

algum com o turismo, optou-se por pedir indicações, como pressupõe a técnica de 

“bola de neve”. Sobre este momento, vale destacar que fui alertado por um dos 

entrevistados que não seria interessante entrevistar pessoas aleatoriamente na 

favela, pois, segundo ela “muitos não vão entender do que se trata [...]” – avaliando 
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o fato de alguns moradores não serem capazes de entender que se tratava de uma 

pesquisa de mestrado –, e decretou: “tem gente que você vai ter que explicar o que 

é mestrado primeiro e, mesmo assim, não vai te responder direito”. 

Esses ‘contratempos’ aconteceram, mas foram poucos.  Em determinado 

momento, algum entrevistado demanda um pouco mais de explicação sobre a 

pesquisa, mas diferente do que a moradora afirmou, isso é comum, dentro ou fora 

da favela. Não seria um demérito exclusivo dos favelados. O que espanta realmente 

é o comentário dela, pois sugere que alguns moradores não seriam intelectualmente 

capazes de elaborar respostas consistentes sobre o assunto da pesquisa. 

Superada a questão da aproximação através da indicação de entrevistados, 

percebe-se que muitos passaram informações relevantes, às vezes muito pessoais 

devido ao fato de eu ter o respaldo de um conhecido do entrevistado. Algo que volta 

a legitimar as informações passadas pelos pesquisados. 

Concernente às pesquisadas realizadas durante ou após o tour, tive o 

cuidado de participar da atividade como se fosse um turista, embora o guia 

soubesse previamente que existia a intenção de desenvolver um trabalho cientifico. 

Os turistas ficavam sabendo da posição minha posição como pesquisador apenas 

no final do tour, quando alguns foram abordados para darem entrevistas. Vale 

destacar que quando o tour tinha muitas pessoas, às vezes mais de dez turistas, as 

entrevistas após o tour não aconteciam. Estes visitantes eram apenas observados 

por mim sem manter muito contato. 

Durantes os tours com menos pessoas, duas ou quatro, por exemplo, as 

entrevistas passavam a ser uma possibilidade, pois era mais fácil observar os 

turistas em diferentes aspectos, como e o que eles fotografavam, o que 

perguntavam aos guias, como reagiam as informações passadas pelos guias. Além 

disso, o fato de estar em um grupo menor gerava uma interação entre todos 

naturalmente. 

Para facilitar a interação durante esses tours menores, os guias 

apresentavam as pessoas umas as outras. Esse momento fazia com que os turistas 

brasileiros pudessem interagir comigo, pois ao se identificarem como brasileiros a 

interação era sempre rápida e os turistas nacionais ficavam curiosos para saber os 

motivos de eu subir o morro. Eles pareciam querer comparar os motivos deles com 

os dos demais. No caso de turistas estrangeiros, ao me cumprimentar, os respondia 

em um idioma estrangeiro, assim abria-se a possibilidade de uma conversa futura. 
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É importante destacar essa questão da interação, pois acredita-se que ela 

gerou um sentimento de confiança entre as partes, e isso acarretou em uma coleta 

de dados mais consistente. Talvez, se os entrevistasse no final do tour, sem 

participar junto com eles, o tratamento seria diferente, quem sabe mais frio, distante, 

com respostas rasas. Este seria outro ponto que destacaria a consistência das 

informações passadas pelos entrevistados. 

Para concluir o capítulo, se apresenta alguns detalhes do percurso realizado 

durante o tour na favela. Prontamente informa-se que cada guia tem uma forma de 

conduzir a visita à favela, isto é, passam por pontos diferentes, valorizam mais 

algumas informações do que outras. 

Adiante são destacados os pontos de convergência de todos os tours 

realizados durante o período da pesquisa de campo. Esse ponto é importante para 

que se entenda como acontece de fato o turismo naquela localidade. Observando o 

tour é possível verificar, por exemplo, se os turistas interagem com os moradores (o 

nível de interação), como eles são recebidos pela comunidade, que tipo de 

informações o guia fornece, revelando então sua intenção de criar uma imagem da 

favela no imaginário dos turistas ou não, etc. 

O tour começa em um ponto de encontro localizado na Praça Corumbá 

(figura 21). Neste local os turistas recebem as primeiras orientações por parte dos 

guias. Aqui vale destacar uma informação importante sobre uma divergência que 

existe em relação ao ‘recorte espacial da favela’. A partir das pesquisas realizadas 

no campo entende-se que a favela Santa Marta ‘começa’ na Rua Marechal 

Francisco de Moura, próximo ao número 240 desta rua – ponto destacado em azul 

na figura 22. Em entrevista os guias argumentam que os moradores do Santa Marta 

consideram que o território da favela vai até Praça Corumbá, destacada em preto na 

mesma figura. 
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Figura 21: Posto de informações turísticas do Santa Marta 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 22: Território da favela: visão do pesquisador x guias 
Fonte: adaptado do Google.com.br/maps (2017)

70
 

 

A figura nos ajuda a compreender que existe uma diferença grande entre a 

percepção dos guias/moradores e dos seus vizinhos que moram nos prédios 

próximos a favela. Destaquei aquele trecho considerado como o início da favela, 

pois ao andar por esses espaços é possível perceber um tipo de organização 

diferente do que se tem antes do ponto demarcado. 

Até mesmo a policia, quando está posicionada no que seria a entrada da 

favela, estaciona suas patrulhas no ponto demarcado por mim. Quando ocorreu o 

confronto na Rocinha, pontuado anteriormente (página 79), várias favelas tiveram o 

policiamento reforçado, e na favela Santa Marta não foi diferente. Observei que, 
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 Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/place/Botafogo,+Rio+de+Janeiro+-+RJ/@-
22.9483873,43.1945202,17.19z/data=!4m5!3m4!1s0x997fe5efee9a25:0x3c77ca60168b5ea!8m2!3d-
22.9511149!4d-43.1809269?hl=pt-BR>. Acesso em: 07/out/2017. 
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enquanto o policiamento se manteve reforçado, a policia permaneceu no mesmo 

local indicado por mim na figura. 

Esta questão gerou uma dúvida e, embora não fosse o foco da pesquisa, 

procurei por moradores dos prédios próximos a Praça Corumbá para saber se eles 

concordavam com essa ‘delimitação espacial’ e todos discordaram71. Para a maioria 

deles a favela começa próximo a um trecho conhecido como “Pé da Escada” (figura 

23), que fica muito acima do ponto indicado como início da favela pelos guias. 

 

 

Figura 23: Território da favela: visão dos moradores x guias 
Fonte: adaptado do Google.com.br/maps (2017)

72 

                                                           
71

 Foram questionados de forma ‘informal’, isto é, sem um roteiro de entrevistas estruturado 10 
moradores dos prédios localizados antes do ponto demarcado pelo pesquisador como sendo o início 
da favela. 
72

 Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/place/Botafogo,+Rio+de+Janeiro+-+RJ/@-
22.9483873,43.1945202,17.19z/data=!4m5!3m4!1s0x997fe5efee9a25:0x3c77ca60168b5ea!8m2!3d-
22.9511149!4d-43.1809269?hl=pt-BR>. Acesso em: 07/out/2017. 
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Ao conversar com os moradores dos prédios ficou evidente a sua 

necessidade de separar a favela do “asfalto” com este distanciamento representado 

na figura 23. Se eles assumissem que os guias locais estão certos ao dizer que o 

Santa Marta começa na Praça Corumbá, seria o mesmo que admitir que moram na 

favela, ainda que vivam em apartamentos. 

Quanto à opinião dos guias, curiosamente eles não passaram nenhuma 

informação sobre o ponto que antecede a minha marcação (figura 22) aos turistas 

ao subir a rua. O que pode sinalizar que este ponto realmente não tem grande 

relevância no contexto espacial da favela. Apenas a Praça que serve de ponto de 

encontro de todos os moradores (os da favela e os dos prédios). 

Dando continuidade às informações do tour, este custa em média R$ 70,00 

por pessoa, se o tour for em português. Caso um tradutor seja necessário, pois 

alguns guias não falam outros idiomas, este valor aumenta em torno de R$ 30,00 

por pessoa. 

A visita a favela inicia com a subida da Rua Marechal Francisco de Moura que 

dá acesso ao morro. Na subida os guias explicam que não se pode tirar fotos das 

pessoas sem pedir autorização a elas, orientam também que não tirem fotos das 

casas das pessoas. O ideal é esperar que o guia sinalize os locais onde se pode 

tirar fotos. 

Após subir a ladeira, é possível prosseguir com a visita andando a pé ou 

pode-se tomar um elevador, tipo “plano inclinado” – é um meio de transporte similar 

a um elevador, contudo ele trabalha subindo o morro na posição diagonal. Este 

ponto é importante, pois quando se usa o elevador para fazer o tour o contato com a 

comunidade é consideravelmente menor. Vê-se muito pouco da favela, pois 

geralmente as pessoas descem na estação onde se encontra a estátua do cantor 

Michael Jackson, dali sobem um pouco mais até o mirante do Pedrão ou descem 

para outros pontos da favela. Quando se sobe o morro andando, o turista tem 

contato com vários elementos próprios daquele local. 

Os locais dentro da favela Santa Marta mais visitados e/ou temas abordados 

pelos guias em suas falas são: laje Michael Jackson, Mirante do Pedrão, casa dos 

guias (nesta favela apenas as casas dos guias são visitadas), Escola de Samba 

(GRES [Grêmio Recreativo Escola de Samba] Mocidade Unidade do Santa Marta), 
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área de lazer do “Cantão”73, áreas comerciais (lojas de souvenir, bares, 

restaurantes, salão de beleza...), e os assuntos abordados costumam tangenciar as 

ideias de turismo comunitário, turismo sustentável, empreendedorismo e turismo, a 

vida dos moradores (destaque para a alegria dos mesmos em viver na favela), 

história da comunidade, projetos sociais, críticas a falta de assistência do governo. 

Adiantando um pouco o capítulo seguinte, que traz a análise e discussões da 

pesquisa, convém comentar que durante o tour tiveram momentos muito pontuais de 

interação entre turistas e moradores. Com uma visita que tem duração média de 

2h00min a 2h30min é crível que o visitante entra e saia da favela sem poder formar 

um ideia particular. 

Além disso, a interação é intermediada pelo guia. É comum que na subida do 

morro o guia vá cumprimentando vários dos seus vizinhos. Isso passa certa 

credibilidade ao guia, ao mesmo tempo cria a atmosfera da visita. Parece que todos 

são bem vindos e, talvez, sejam, mas como interagir, por exemplo, com turistas 

estrangeiros que sequer entendem o que os moradores estão falando? 

Ainda que em alguns momentos seja feito um esforço para que a 

comunicação aconteça, ambos avançam muito pouco. A troca cultural, ressaltada 

várias vezes pelos guias como algo positivo, não acontece com os moradores. 

Acontece entre guias e turistas. E sobre a construção do que é a favela, os turistas 

reproduziram quase que integralmente o discurso dos guias. O que mostra que o 

pouco tempo na favela impossibilita os visitantes de desenvolverem uma análise 

crítica mais contundente do local. 

  

                                                           
73

 Nome dado a um dos locais de lazer da favela. 
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4  ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta o processo de análise crítica, que teve como base os 

dados obtidos na pesquisa de campo. A interpretação dos dados se deu a partir da 

técnica de análise de conteúdo. Estes elementos possibilitaram a articulação de uma 

discussão acerca dos resultados, que ressoam com trabalhos de diversos autores, 

incluindo os citados no capítulo 2. 

O produto final da pesquisa direcionou-me a questionamentos e resultados 

que vão além de algumas produções já conhecidas. Especialmente, o capítulo 

evidencia a relação entre as noções de campo e habitus de Pierre Bourdieu com o 

tema pesquisado (turismo em favela), visto ser este o objetivo desta dissertação. 

Convém indicar que a seção a seguir foi dividida em dois momentos. O 

primeiro trata de explanar sobre o processo de análise em si, explicando o método 

de análise de conteúdo. Em seguida, para organizar a exposição dos resultados 

encontrados foram destacadas algumas seções que representam as categorias 

analíticas. 

 

4.1 O TURISMO NA FAVELA SANTA MARTA: ANÁLISE CRÍTICA 

 

Durante a análise de comunicações “são exigidos mecanismos apropriados 

para encontrar em dados obtidos por meio de entrevistas, mensagens e documentos 

em geral, informações que ilustrem, expliquem ou ajudem a revelar os fenômenos 

investigados” (CAPPELLE; MELO; GONÇALVES, 2003, p. 70). 

Nessa perspectiva, optei pela análise de conteúdo para interpretar os dados 

coletados no campo, pois este método surge como “uma ferramenta para a 

compreensão da construção de significado que os atores sociais exteriorizam no 

discurso” (SILVA; GOBBI; SIMÃO, 2005, p. 74). Assim sendo, este método “permite 

ao pesquisador o entendimento das representações que o indivíduo apresenta em 

relação a sua realidade e a interpretação que faz dos significados a sua volta” 

(SILVA; GOBBI; SIMÃO, 2005, p. 74). 

Bardin (2009, p. 44) explica que a análise de conteúdo é 

 
 
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
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conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 
 
 

Godoy (1995) articula que este método – análise de conteúdo – tem 

privilegiado as formas de comunicação oral e escrita, bem como outros meios de 

comunicação. A autora conclui que qualquer tipo de comunicação que vincule um 

conjunto de significações de um emissor para um receptor pode ser interpretada a 

partir da análise de conteúdo. Godoy (1995) alerta que é possível que o discurso do 

emissor esconda outro sentido que convém descobrir. 

O alerta da autora ressalta a necessidade dos pesquisadores se manterem 

atentos ao fato de que as informações passadas pelos entrevistados estão sujeitas a 

questionamentos. No caso da pesquisa realizada, percebe-se que o envolvimento 

direto dos guias locais (Santa Marta) com o turismo é um fator que os leva a 

exteriorizar um discurso positivo sobre a atividade turística. 

Adiantando um ponto da análise, percebe-se que, por ser uma atividade 

econômica, o turismo tem melhorado a qualidade de vida destes moradores que 

agora ganham dinheiro por meio do desenvolvimento de tours pela favela, e, 

portanto, parece natural que eles tenham grande encantamento pelo turismo. Ao 

mesmo tempo, esta questão revela que todo o discurso defendido por eles, de que o 

turismo é bom para a comunidade, e que ele só traz benefícios, é questionável. O 

turismo é efetivamente interessante para a favela, isto é, favorece a todos que 

moram nela, ou é só mais uma atividade econômica que beneficia poucos 

moradores? Este e outros pontos aparecem nas falas dos entrevistados analisadas 

a frente. 

Retomando a explanação sobre a análise de conteúdo e sua importância para 

esta pesquisa, Bardin (2009) explica que existem três etapas fundamentais deste 

método: 

1) A pré-análise – esta etapa pressupõe o estabelecimento de um esquema 

de trabalho que deve ser flexível, contudo precisa estar respaldado por 

procedimentos bem definidos; 

2) Exploração do material – este segundo momento refere-se ao cumprimento 

das decisões tomadas anteriormente; 

3) E tratamento dos resultados – nesta etapa o pesquisador deve interpretar 

os dados, tornando-os significativos e válidos. 



99 
 

A partir destas premissas, organizei este trabalho da seguinte forma: 

Seguindo os preceitos da pré-análise, primeiro foi feita a organização das 

informações, identificando todos os materiais apreendidos na coleta dos dados, bem 

como outros que poderiam contribuir com o entendimento do fenômeno estudado, e 

a evidenciação do que defini como corpus da pesquisa – consiste em especificar o 

campo que receberá a atenção do autor. 

Durante a exploração do material, segunda etapa, foram aplicadas as 

decisões tomadas, aprofundou-se a pesquisa no material reunido para constituir o 

corpus do trabalho, dando origem às unidades, que tem relação direta com a 

estrutura teórica e com os objetivos firmados neste trabalho. 

Na última etapa, tratamento dos resultados, foi feita a análise propriamente 

dita, isto é, todo o processo de reflexão, embasado no material empírico, resultou 

nas categorias de análise. Este processo de categorização “trata-se de considerar 

uma a uma as unidades à luz dos critérios gerais de análise, para escolher a 

categoria que convém melhor a cada uma” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 223). 

Segundo Silva, Gobbi e Simão (2005, p. 76), o processo de organização das 

categorias analíticas pode ser estruturado de três formas: 1) Modelo aberto: “as 

categorias não são fixas no início, mas tomam forma no curso da análise”; 2) 

Modelo fechado: “o pesquisador decidi a priori as categorias apoiadas em um ponto 

de vista teórico que submete frequentemente à prova da realidade”; 3) Modelo 

misto: “as categorias são selecionadas no início, mas o pesquisador se permite 

modificá-las em função do que a análise aportará”. 

Por ter um contato prévio com a temática abordada, já vislumbrava algumas 

categorias analíticas quando fui a campo. Inclusive estas estão presentes nos 

roteiros de entrevistas compondo as questões. Entretanto, este trabalho tem uma 

abordagem teórico-metodológica mais complexa do que o anterior, realizado durante 

o curso lato sensu. Assim sendo, nesta pesquisa priorizou-se o modelo misto, pois 

assim novas categorias analíticas poderiam surgir diretamente do campo 

investigado. 

De tal modo, as categorias ‘criadas’ estão associadas, essencialmente, às 

noções de campo e habitus de Bourdieu. Assim, no decorrer do texto é possível 

observar que as análises tangenciam essas noções que acabaram se tornando os 

pilares das categorias analíticas. 
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Todos estes elementos se articulam com o estruturalismo de Bourdieu, pois 

como já fora apresentado anteriormente, Thyiy-Cherques (2006, p. 28) comenta que 

este estruturalismo volta-se para “uma função crítica, a do desvelamento da 

articulação do social. O método que [Bourdieu] adota se presta à análise dos 

mecanismos de dominação, da produção de ideias, da gênese das condutas”. 

Nesta perspectiva, o trabalho de Bourdieu é utilizado nesta análise 

precisamente para: a) desvelar a articulação do social – aqui interessa saber como 

se engendra tal articulação dentro do espaço da favela, como decorre o processo de 

socialização dos agentes neste campo, por exemplo –; b) a análise dos mecanismos 

de dominação – se personifica na relação de poder entre dominantes e dominados 

dentro de um campo, neste caso uma das relações mais relevantes foi identificar as 

regras existentes no campo (favela) impostas aos dominados –; c) a produção de 

ideias – sobre a formulação de discursos é importante compreender a intenção por 

trás da (re)produção de ideias –; d) a gênese das condutas – entender a origem do 

comportamento diferenciado dos agentes deste campo (favela) é, também, um 

elemento importante para a pesquisa. 

Dentre estes elementos, cabe adiantar que o mais analisado foi a produção 

de ideias. Isto porque se identificou um esforço deliberado por parte dos guias locais 

em produzir a ideia de uma favela que, para mim, só existe no plano simbólico, em 

um plano intangível. Refere-se aqui a ‘favela inventada’ pelo discurso, 

principalmente dos guias de turismo, onde os moradores são felizes, apesar de 

todas as dificuldades inerentes ao local onde vivem. É esta favela que o turista 

consome como um produto. 

Para recuperar a crítica de Godoy e Luna (2012), entende-se que existe um 

esforço real para que o turista acredite que consumiu o que as autoras chamaram de 

“turismo de realidade”. O conceito chama atenção, pois durante os tours que 

participei foi possível ouvir diversas vezes os guias falarem que trabalham 

justamente com o turismo de realidade. É curioso como alguns guias se apropriam 

da produção acadêmica (mesmo que por acidente) para legitimar seu discurso ou 

até mesmo para torná-lo mais consistente. Este assunto é tão relevante que aparece 

em outros momentos da análise dos dados.  

Sobre a favela como campo, é importante destacar que toda vez que a favela 

é assumida como um campo refere-se ao espaço social. Bourdieu analisou o Institut 

National de La Recherche Agronomique (INRA) como um campo, na sua obra “Os 
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usos sociais da ciência”, por considerar que o referido lugar tem certa autonomia e 

lógica de ‘funcionamento’ próprios. 

Cabe lembrar, também, que Thiry-Cherques (2006) fala sobre a liberdade de 

demarcação do campo dada por Bourdieu ao pesquisador. O autor alerta ainda para 

a existência de subcampos que têm a mesma dinâmica que um campo. Deste modo, 

reforça-se a ideia de que não foi feita uma justaposição e/ou encaixe das noções de 

campo e habitus de Bourdieu. De fato, percebe-se que a favela – enquanto espaço 

social – é, assim como o INRA, um local que tem sua própria lógica e autonomia. 

Certamente a favela tem diversos elementos que estão presentes em outros 

locais limítrofes a ela, afinal os próprios favelados, agentes estruturadores do 

campo, estão diariamente em contato com estes locais externos a favela por motivos 

de trabalho, educação (escola), por exemplo. Não se trata de um lugar isolado, 

completamente autossuficiente que não tem nenhum tipo de troca com outro lugar. A 

troca entre os diferentes espaços sociais ocorre constantemente, contudo, as 

pesquisas indicam que existem sim singularidades na favela. 

Desta maneira, considerou-se a favela como um campo nesta pesquisa 

devido ao fato dela ser produtora de um habitus coletivo e particular, além de deter 

uma história que justifica certas ações dos agentes no campo. Adicionalmente, 

trabalha-se com a ideia de que o turismo é um subcampo dentro do espaço social da 

favela que gera mudanças na sua dinâmica, pois a comunidade é, até certo ponto, 

reconfigurada para servir como produto desta atividade econômica – o turismo. 

Mesmo que seja a construção de uma favela no imaginário dos turistas, como 

explanado anteriormente. 

Ainda sobre o campo e habitus da favela, as questões presentes nos roteiros 

de entrevistas tinham dois objetivos: a) coletar informações que permitissem 

compreender a dinâmica do campo e o habitus incorporado dos moradores da favela 

Santa Marta; b) coletar informações sobre as categorias analíticas, pois os 

instrumentos de pesquisa foram inspirados em algumas questões presentes no 

capítulo 2 – estas indagações são compostas pelas categorias de análise. 

Outros tópicos têm igual relevância e estão presentes no trabalho, mas estes, 

citados nos parágrafos anteriores, ajudam a exemplificar um pouco mais em que 

momentos articulei ideias sobre o objeto de estudo com  as noções de Pierre 

Bourdieu. Convém explicar que deste ponto em diante apresento as categorias de 

análise, bem como os resultados do trabalho de campo em seções. 
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A transformação do favelado 

 

Umas das questões centrais presentes nesta pesquisa foi incorporada de 

outro trabalho que participei: “como acontece a transformação de alguns moradores, 

antes pedreiro, garçom, etc., para um empreendedor do turismo, por exemplo?” 

(PEREIRA, CASTRO, CHEIBUB, 2016, p. 11). 

O trabalho de Leite (2015) pode ajudar a encontrar a resposta para esta 

questão. Após avaliar a ocupação das favelas por parte do Estado, Leite (2015, p. 

10, grifo meu) pondera que “a “pacificação” é o dispositivo que possibilitaria a 

produção do favelado como um “novo homem” [...]: civilizado e territorializado”. Ela 

evidencia a intenção do governo de “transformar o favelado, produzir este novo 

homem, primeiro “pacificado” (ou seja, desvinculado dos nós das redes do tráfico de 

drogas ilícitas e da violência que as acompanha), depois “capturado pelo mercado” 

[...]” (LEITE, 2015, p. 11). 

Para explicar este tópico, bem como elucidar a questão que o iniciou, vale 

citar Bourdieu. O autor comenta que quando um agente externo entra em um novo 

campo é possível que este tente modificá-lo: 

 
 
[...] aqueles que adquirem, longe do campo em que se inscrevem, as 
disposições que não são aquelas que esse campo exige, arriscam-se, por 
exemplo, a estar sempre defasados, deslocados, mal colocados, mal em 
sua própria pele, na contramão e na hora errada, com todas as 
consequências que se possa imaginar. Mas eles podem também lutar com 
as forças do campo, resistir-lhes e, em vez de submeter suas disposições 
às estruturas tentar modificar as estruturas em razão de suas disposições, 
para conformá-las as suas disposições (BOURDIEU, 2003, p. 28). 
 
 

Aqui o campo é a favela, e os agentes são os indivíduos que atuam em 

diversas instituições públicas (polícia militar, por exemplo), que após anos sem 

desenvolver ações junto às comunidades cariocas decidiu assumir o controle destes 

territórios – no caso do Santa Marta com a UPP em 2008. Os motivos são 

questionados por autores como Leite (2015), que denuncia que para modificar a 

favela (ou a estrutura desse campo), parte do trabalho do Estado está voltada para a 

transformação do seu morador (entende-se como uma ação ligada a modificação de 

parte do habitus daquele grupo). 
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Concernente a essa questão – produção de um “novo homem” através da 

pacificação –, Leite (2015) listou três tópicos referentes a este processo que, quando 

articulados às noções de campo e habitus de Pierre Bourdieu, trazem novas 

reflexões: 

a) “Militarização do controle social dessas localidades com uma dimensão 

fortemente repressiva dos segmentos identificados como favelados violentos 

(jovens sobretudo)” (LEITE, 2015, p. 8, grifo meu). 

O estigma da violência é trazido à tona e associado ao morador, e este tópico 

denuncia a iniciativa de agentes exógenos de tentar controlar parte dos favelados, 

estes que não estão de acordo com as novas regras impostas no campo, assim o 

Estado aparece como um novo agente que gera novas disputas pelo domínio do 

campo. 

Bourdieu (2003) comenta que ao entrar no campo o agente pode sofrer 

consequências. Baseando nos relatos dos entrevistados, percebe-se que a UPP 

(figura representativa do Estado na favela) sofre grande rechaço por parte dos 

moradores que não legitimam as ações empreendidas por eles. Um entrevistado 

relatou que alguns moradores não ajudam em nada na favela atualmente, pois não 

querem se comprometer com “o sistema novo [governo/UPP]” (Bento). E avalia: 

“estas pessoas estão esperando voltar a ser como era antes” (Bento), quando o 

tráfico era mais presente na favela. 

A fala do morador faz referência ao que Bourdieu (2009) chama de poder 

simbólico e violência simbólica, uma vez que existe uma força invisível que governa 

as ações dos agentes no campo de tal forma que impede que eles legitimem, por 

exemplo, uma doxa nova imposta por outro grupo. Já a violência simbólica garante 

que os agentes continuem submissos, naturalizando o ponto de vista dominante. 

b) “Normalização dos demais, através de uma nova ‘pedagogia civilizatória’ 

e com ênfase na aproximação (com) e no trabalho social sobre as crianças e uma 

interferência nas organizações de base das favelas” (LEITE, 2015, p. 8, grifo meu). 

Novamente percebe-se ações que visam gerar mudanças na estrutura do 

campo (pedagógico) dos moradores, que, consequentemente, podem provocar 

transformações no habitus daqueles que estão em foco – o fato de campo e habitus 

intercambiarem forças, um pode modificar o outro, por isso entende-se que essas 

ações poderiam gerar algum resultado. Assim a pedagogia civilizatória ocorre 

através de cursos profissionalizantes ou quando o Estado utiliza “agentes 
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comunitários” (moradores) para reproduzirem seus discursos, como ocorreu no caso 

da favela bairro, citado anteriormente.  

c) “Reconfiguração das favelas ‘pacificadas’ como ‘territórios de negócios’, 

através do estímulo, do financiamento e da coordenação de diversas iniciativas de 

variados atores (internos e externos às localidades)”, buscando “‘abrir’ o território 

das favelas ao mercado” (LEITE, 2015, p. 8). 

Aqui fica evidente outra ação direta no campo, especificamente no que pode 

ser entendido como campo econômico, trazendo novos valores para os agentes, que 

podem passar a desenvolver outra relação com seu espaço, antes de moradia e 

vivência, agora mais comercial, mercadológico. 

Ainda sobre as ações do Estado, Leite (2015, p. 8, grifo meu) pondera que 

nas favelas com UPPs “vem se combinando diversos dispositivos legais, 

administrativos, de controle social coercitivo, cognitivos, morais, etc., que 

promovem e sustentam [...] a possibilidade/virtualidade de alteração de seu lugar 

na cidade”. Esta análise da autora conclui o que fora discutido nos três tópicos 

anteriores. De fato, ela evidencia as ações do Estado dentro da favela que buscaram 

modificá-la desde suas bases – aqui ilustradas nas categorias de campo e habitus. 

No caso da favela Santa Marta, a atividade turística foi formalizada através do 

projeto Rio Top Tour (mencionado no capítulo 3), outra ação do governo naquela 

localidade que parece ter resultado em mudanças. 

Segundos os entrevistados, o turismo foi formalizado a partir da realização 

deste projeto e após o seu término havia, por exemplo, cerca de dez guias locais 

formados. Todas estas pessoas tinham outro tipo de trabalho antes de se 

envolverem com turismo. Alguns exemplos dessa mudança podem ser identificados 

entre os entrevistados. Antes do turismo, trabalhavam como garçom, comerciante, 

agente comunitário, etc. Mas o caso de maior mudança evidenciado por eles é o de 

moradores que trabalhavam no tráfico de drogas e saíram para trabalhar com 

turismo em favela. Acredita-se que este é um dos motivos que fazem os moradores 

acreditarem que o turismo é uma atividade econômica transformadora. A 

oportunidade de emprego gerada por ele foi fundamental na vida destes moradores, 

por exemplo. 

Passado o projeto, a maioria investiu, principalmente, na carreira de guia de 

turismo. Assim sendo, percebe-se que o turismo surge como uma atividade geradora 
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de emprego/renda que motiva os moradores a se tornarem empreendedores no 

próprio local onde moram. 

Nesta perspectiva, a transformação dos moradores passa pelo processo 

educacional – neste caso o curso de guia foi essencial –, e pelo incentivo de 

instituições públicas que parecem ter incutido em parte dos moradores a ideia de 

que eles precisam se inserir no mercado – na favela foi via turismo –, pois este seria 

o caminho para se desenvolver economicamente. 

 

Turismo em favela x Exploração da pobreza 

 

Outra questão elaborada no capítulo 2 e que ganha destaque para discussão 

é: existe ou não a exploração da pobreza como uma atração turística? 

Parte dos entrevistados acredita que este momento foi superado no Santa 

Marta. Para os guias locais, alguns moradores (os que não trabalham com turismo) 

pensam que existe exploração da pobreza, mas eles alegam que a forma como o 

turismo acontece hoje no Santa Marta não tem essa relação. A entrevistada 

diferencia o tour da favela e comenta que “o turismo de Jeep é totalmente 

explorador”74, mas que aquele desenvolvido por morador não: “quando anda com o 

morador é totalmente diferente” (Martha – guia local). 

O tratamento que os guias locais dão à imagem da favela é o diferencial, 

segundo ela. Os anfitriões não conseguem ignorar a pobreza local durante o roteiro, 

afinal os caminhos vão revelando-a, contudo, existe um esforço em explicar tudo 

que o turista encontra pelo caminho. Para eles o guia da agência apenas apresenta 

o local e deixa que a “pobreza fale por si”. Sem contextualizar o que é visto, para os 

guias locais, o turista vê apenas pobreza e é isso que interessa a agência. 

Além disso, como o processo de exploração turística do local onde se vive 

pode gerar algum conflito de relações entre guias locais e moradores (seus 

vizinhos), a justificativa instituída pelos guias é de que havendo uma distribuição dos 

benefícios não há motivos para eles se sentirem culpados por trabalharem com 

turismo na favela. Para eles, não existe razão para se preocupar, uma vez que todos 

estão ganhando com o turismo. 

                                                           
74

 Uma das características mais criticadas do Jeep tour é o fato do turista estar dentro do carro 
passeando pela favela como se estivesse fazendo um safári pela selva. Muitos turistas sequer 
descem do automóvel, o que torna a interação como os locais mais difícil. 
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Este ponto é questionável, porque, no âmbito econômico, percebeu-se que os 

turistas têm gastos muito pontuais dentro da favela. Quando se trata de um grupo 

grande75, é natural que os gastos sejam mais expressivos e percebidos como algo 

positivo, mas continuam sendo pontuais, pois beneficiam um ou dois 

estabelecimentos comerciais na rota do tour. 

Essa ideia de que o dinheiro circula por todos os locais não parece ser real. 

Concernente à troca cultural, destacada várias vezes como um dos ganhos da 

comunidade com a atividade, a troca econômica acontece menos ainda devido as 

barreiras comuns destes tours. O idioma falado pelos estrangeiros, por exemplo, é 

um fator determinante para impossibilitar esta troca de forma mais genuína. 

O que foi possível observar é que alguns moradores ficam curiosos com a 

presença deles e tentam interagir. Mas tudo se resume à troca de sorrisos e 

informações mediadas pelo guia. Um dos entrevistados resume bem o momento em 

que teve que interagir com turistas estrangeiros: “Foi complicado. Não sei falar 

inglês. Foi pra dar informação, ajuda, brincar” (André). 

Quando o morador se refere a “brincar” com o turista, ele fala justamente dos 

momentos em que, por curiosidade, algum morador chama a atenção do turista 

falando algo, mesmo sabendo que eles podem não entender ou pede que o guia fale 

algo para eles. Durante as visitas a favela foi possível presenciar um desses 

momentos. Na ocasião três mulheres se aproximaram de um casal de estrangeiros e 

fizeram elogios, disseram que eles eram muito bonitos e que teriam filhos bonitos. 

Ao final do tour, entrevistei um dos turistas que destacou exatamente este 

comportamento como algo positivo da favela: “As pessoas na suíça não vêm até 

você e simplesmente dizem que você é bonita. Lá eles são bem mais frios. Não 

falariam com estranhos ou responderiam suas perguntas” (Alice). 

A afirmação da turista indica que a partir dos questionamentos direcionados a 

ela, a visitante traça um paralelo entre a sua realidade e a que viu na favela. Para 

ela, parecem claras as diferenças entre os espaços sociais (campo) e o 

comportamento dos moradores (habitus) em relação ao seu local de origem. Outros 

turistas destacaram esta espontaneidade dos moradores como algo positivo, mas 

convém alertar que estes acontecimentos não são constantes, isto é, a maioria dos 

moradores passa pelos turistas e não interage de nenhuma forma. Apenas seguem 

                                                           
75

 Um guia comentou em entrevista que já guiou um grupo com mais de 50 pessoas. 
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seus caminhos como se nada estivesse acontecendo. Os turistas que acabam 

generalizando em suas falas, e isto faz parecer que todos os moradores interagem 

com os turistas ou são simpáticos com eles. Na verdade, é algo pontual. 

Retomando a questão dos ganhos obtidos através do turismo, a pesquisa se 

concentrou nos guias locais e não nas agências externas. Assim, buscou-se 

responder a seguinte questão: como são compartilhados os ganhos com a 

comunidade? 

A partir das pesquisas é possível concluir que, às vezes, os ganhos não são 

compartilhados, mas quando são, eles acontecem de formas diferentes. Um ponto 

em comum é que a maioria dos guias alegam fazer doações em dinheiro para a 

Associação de Moradores da favela Santa Marta. Não existe um valor fixo. Cada 

guia repassa o valor que pode ou acha justo. 

Segundo os entrevistados há aqueles que doam mais que outros e são mais 

regulares também – doam todo mês –, e não existe nenhuma forma de regular as 

doações. Ninguém sabe se o outro está realmente doando, a não ser que verifique 

diretamente com a associação. A outra forma de “partilha dos ganhos” é feita 

durante o próprio tour. 

Os guias levam os turistas para conhecer alguns projetos sociais e neste 

momento eles incentivam os visitantes a deixarem alguma ajuda. Levam, também, a 

diferentes estabelecimentos comerciais para que os turistas possam consumir. É 

desta forma que os guias acreditam estar compartilhando os benefícios econômicos 

provenientes do turismo. 

 

Favela: espaço público ou privado 

 

A questão a seguir traz um pouco mais sobre esta interação dos turistas com 

a favela: se tratando do território da favela, o que é (espaço) público ou privado na 

favela, isto é, onde o turista pode ou não ir sem invadir – intencionalmente ou não – 

o espaço do morador? 

A resposta a essa questão foi unânime entre os moradores (envolvidos com o 

turismo ou não). Todos explicaram que apenas a casa do morador é um espaço 

privado. As demais áreas são todas públicas. Qualquer pessoa pode transitar pelas 

vielas sem problema algum. Nesse sentido, a regra imposta pelos guias durante o 

tour é simples: é terminantemente proibido tentar entrar na casa de algum morador 
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sem ser convidado (os guias comentam que é comum que os turistas tentem olhar 

dentro das casas – “o cara estica a cabeça pra olhar” [Maria]), tirar fotos da parte 

interna das casas e dos moradores. 

Este tópico abre espaço para explicar um pouco mais sobre as regras do 

turismo no Santa Marta. No início do tour são explicadas as regras, que são alertas 

direcionados aos turistas, indicando, basicamente, como eles devem se comportar 

dentro da favela. Assim, o tour pode transcorrer de forma mais segura. Contudo, 

alguns guias comentam que existem turistas que sempre se arriscam e que quebram 

as regras, ou melhor, ignoram a doxa estabelecida neste subcampo (turismo). 

É possível que estes turistas se sintam seguros e quebrem as regras porque 

acham que nada acontecerá. Quando indagado sobre alguns conflitos entre 

moradores e turistas, Bento disse que já houve casos que o morador teve que pedir 

que o turista apagasse a foto. Além disso, o guia comenta que umas das queixas 

dos moradores em relação aos turistas está ligada justamente às fotos que eles 

tiram sem permissão de moradores, em especial, de crianças. 

A doxa vigente é clara: não se pode incomodar o morador de nenhuma forma. 

Esta máxima costuma ser imposta para nortear o comportamento daqueles que são 

de fora, assim o passeio pode ocorrer sem que haja qualquer problema. Os guias 

demonstram grande preocupação com esta regra, afinal eles são moradores 

também e não querem ter problemas com seus vizinhos por causa dos turistas. 

Tampouco gostariam que a visita dos turistas fosse proibida na favela devido ao 

comportamento indesejado dos visitantes. 

 

Turistificação e Gentrificação 

 

Avançando para outra questão, entende-se que o turismo pode dinamizar a 

economia local, pois com a vinda de visitantes o comércio e outras áreas são 

estimulados pela atividade turística. Devida as constantes visitas ao local 

pesquisado, chegou-se a seguinte questão: o turismo fomenta ou não o processo de 

gentrificação no território da favela, como temem alguns moradores? 

A maioria dos entrevistados (com exceção dos turistas e alguns moradores 

que não entediam bem o que representa este processo) concorda que o turismo 

pode contribuir para o processo de gentrificação. Para eles, o turismo acaba dando 

uma visibilidade para a favela que outras não têm. Além disso, eles comentam que o 
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valor dos imóveis mudou (preços dos aluguéis ou venda das casas) e as pessoas 

usam o turismo como argumento para justificar os aumentos: “o cara estava 

vendendo a casa por R$ 150 mil e eu me espantei, aí ele disse: mas é uma favela 

que recebe muito turista” (Maria). 

Corroborando com a ideia daqueles que acreditam que o turismo fomenta o 

processo de gentrificação, Leite (2015) explica que o turismo está presente nas 

favelas como uma ferramenta que comercializa este espaço urbano:  

 
 
o que está em operação no Rio de Janeiro é [...] a identificação das 
potencialidades das favelas que são tornadas mercadorias (construção de 
pousadas, ampliação dos circuitos de turismo em favelas, oferta de 
bens e serviços aos quais a marca favela agregue valor, por exemplo) e que 
podem valorizar a terra e as moradias (LEITE, 2015, p. 9-10, grifo meu). 
 
 

O turismo ganha destaque como atividade econômica que comercializa 

espaços como uma mercadoria. Sua presença parece agregar valor aos locais onde 

acontece – como o morador que vendia sua casa por um valor que Maria 

discordava. 

O tema da gentrificação é presente na favela Santa Marta e discussões 

informais acontecem em torno do assunto, segundo Bento76. O tópico surgiu de 

forma espontânea quando, durante um tour, havia uma casa que chamou a atenção 

por ter em uma faixa a palavra gentrificação escrita – figura 24. 

 

                                                           
76

 Uma discussão sobre este tema ocorreu de forma organizada na favela do Vidigal, no evento 
intitulado “Fala Vidigal!”. Na ocasião a pesquisadora Camila Moraes não só participou de uma mesa 
de debates como acompanhou o desenrolar do evento, e, em seguida, escreveu sobre os resultados 
no artigo “Turismo em favelas: notas etnográficas sobre um debate em curso”. Na obra a autora 
identifica que parte dos moradores do Vidigal associam não só a presença de estrangeiros a 
gentrificação, mas também de cariocas de classe média que foram morar no morro: “não são apenas 
os estrangeiros que provocam a gentrificação, mas também pessoas de classe média que não 
conseguem mais bancar os altos preços em bairros da zona sul do Rio de Janeiro” (MORAES, 2016, 
p. 73). 
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Figura 24: Casa – favela Santa Marta 
Fonte: arquivo pessoal. 

 

O guia local, José, estava presente no momento em que todos avistaram a 

casa e explicou que ela é um marco do processo de urbanização da favela Santa 

Marta. Ele diz que daquele ponto (casa) para baixo “todos os caminhos, becos, 

degraus e vielas são feitos. Dali para cima, nada é feito”. O motivo para as obras 

não terem continuado não são precisos, diz o guia. Contudo, a história que ele 

conhece e conta é que existia a ideia de construírem um hotel de luxo e/ou 

restaurante no topo da favela e que, por isso, aquela parte ficou sem as obras para 

continuar desvalorizada. Ele acredita que desta forma tentariam convencer os 

moradores a saírem de suas casas, dando lugar ao novo empreendimento. 

A história se encaixa perfeitamente no que se entende como gentrificação, 

pois “a renovação urbana, os projetos de revitalização dos centros e a gentrificação 
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serão as formas através das quais espaços urbanos, previamente capitalistas serão 

reinseridos numa nova dinâmica de acumulação” (SANTOS, 2008, p. 39). 

Nesta perspectiva, é importante observar que o turismo também é um 

elemento dinamizador do processo de urbanização, visto que ele “interfere no 

processo de urbanização contemporânea na medida em que reforça as 

transformações funcionais, técnicas, estruturais, formais e estéticas da cidade 

contemporânea, ligadas às práticas sociais da atividade turística (PAIVA, 2013, p. 

135). O turismo – especificamente o processo de turistificação – se insere nesse 

contexto como mais uma ferramenta que pode transformar as favelas em um local 

de produção, de comércio, por fim, favelas que, na lógica capitalista, precisam ser 

“reconfiguradas como ‘territórios seguros’ e que oferecem ‘oportunidades de 

negócios’” (LEITE, 2015, p. 1). 

Esta segurança necessária mencionada por Leite (2015) chega às favelas 

com as UPPs. Os moradores acreditam que este processo (gentrificação) cresce 

paulatinamente na favela devido à pacificação. Eles afirmam ter observado 

mudanças bruscas nos valores de casas e aluguéis nas favelas após a entrada das 

UPPs em 2008. Além disso, várias obras ligadas a pavimentação e melhoria de 

pontos estratégicos no morro foram feitas pelo governo logo após a pacificação. 

Todos estes pontos corroboram com as teorias expostas nos parágrafos anteriores. 

Assim sendo, é possível que o turismo, juntamente com a pacificação colaboram 

com o processo de gentrificação das favelas turistificadas. 

 

Campo e habitus da favela Santa Marta 

 

Concernente a outros efeitos do turismo sobre a favela, outra questão do 

capítulo 2 fora recuperada para análise: a atividade turística pode gerar mudanças 

no campo e no habitus de alguns grupos que estão mais envolvidos na operação 

desse tipo de turismo? 

O processo de turistificação ainda não apresenta transformações consistentes 

no Santa Marta. O contato entre locais e turistas não é suficientemente forte para 

que ocorram mudanças em estruturas como o habitus e o campo. Assim sendo, o 

habitus coletivo parece estar “protegido”, não sofrendo mudanças (até o momento). 

O habitus individual – especificamente do guia local – apresenta mudanças no 

que se refere a interpretação do mundo a sua volta, isto é, o mundo fora da favela. 
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Os guias comentam que suas mentes são abertas hoje em dia por terem 

contato/aprendizado constante com os turistas. Dada essa mudança, existe um 

interesse dos guias em apresentar um perfil do favelado diferente do que as pessoas 

fora da comunidade ouviram falar. O esforço para desmitificar os estereótipos faz 

com que eles defendam a ideia de que os favelados mudaram. Agora eles não 

teriam nada a ver com os estereótipos estabelecidos antes. 

Jonas (guia local) afirma que antigamente os favelados poderiam até 

apresentar as características ruins (mal educado e mal vestido, por exemplo) como 

dizem na mídia. Mas hoje em dia não seria mais desta forma. Para ele, os 100 anos 

que as favelas têm fizeram com que elas tenham mudado muito e seus moradores 

também. A partir das falas dos entrevistados (moradores/guias) percebe-se que o 

turismo ajuda a divulgar esse novo modo de ser e viver que vem sendo construído 

há anos, especialmente, “ajuda a tirar a imagem ruim, desmistificar” (Jonas). 

A partir das informações dos entrevistados, especificamente dos moradores 

(guias/empreendedores/líderes), pode-se dizer que a favela Santa Marta e os 

favelados – respectivamente, o campo e habitus do local – mudaram, mas não 

efetivamente por causa do turismo. A história da favela é entrecortada por vários 

eventos que a fizeram ser o que é hoje. O turismo faz parte desta história e vem 

contribuindo de forma mais consistente com algumas mudanças há pouco tempo, se 

for considerado que ele começou efetivamente a partir do Rio Top Tour em 2010 e 

que o fluxo turístico aumentou neste mesmo período, como dizem os guias locais. 

De tal modo, o fenômeno turístico afeta mais a parte econômica do local, trazendo 

uma nova dinâmica nesta esfera, ao mesmo tempo em que serve como interface 

entre turistas e moradores. 

 

Gringo na favela 

 

Ainda sobre esta possibilidade de troca entre moradores e turistas, surgiram 

outras questões que estão pautadas nesta relação: o estrangeiro que mora na favela 

será ‘adotado’ por ela ou sempre será visto como uma figura exótica? De que 

maneira esses novos agentes sociais (turistas) podem transformar o campo? 

Existirão novas disputas? Qual será a doxa vigente? 

Para os moradores entrevistados, turistas morando no morro pode resultar em 

três benefícios: 1) melhora a imagem da favela, pois se ele está presente é “sinal de 
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que a favela é tudo de bom” (André), e “eles podem replicar o que é real, o que eles 

vivenciam, não o que a mídia mostra” (José); 2) dinamiza a economia: “eles podem 

ajudar a desenvolver a economia local, alugando um quarto, uma kitnet” (José); 3) 

oferta de cursos: 

 
 
tem pessoas que acabam ajudando os moradores, dá uma aula de inglês, 
dá uma aula de francês, ensina a fazer um artesanato, ensina a fazer uma 
profissão qualquer que o morador, às vezes, não tem acesso, porque a 
gente sabe que algumas coisas no nosso país custam muito caro [...] 
(Alberto). 
 
 

Apenas o guia José mencionou um possível malefício. Ele falou que a 

presença dos turistas pode acabar aumentando o valor dos quartos e casas que 

estão disponíveis para alugar. Tema já debatido antes quando se discutiu a questão 

da gentrificação. A partir destas e outras respostas dos moradores, acredita-se que 

o turista seria bem-vindo e sua presença valorizada, pois os moradores entendem 

que ele poderia ajudar de diversas formas. Logo, ele seria ‘adotado’/aceito naquele 

meio. 

Concernente as possíveis transformações que o campo (favela) sofreria com 

a presença de moradores estrangeiros, os autóctones acreditam que podem ocorrer 

mudanças no seu espaço social se houver um troca cultural forte entre eles e os 

estrangeiros: “Muda porque ele tem uma educação diferente, aí ele mostra o modo 

de vida dele, você mostra pra ele o seu modo de vida, e essa troca é muito 

interessante” (Alberto). 

 
 
Você passa a conhecer outras culturas, você conhece pessoas de outros 
lugares, outros estilos de vida, que você só tem através da televisão ou de 
filme. Então, essa galera vindo morar dentro da comunidade é bem legal. 
Essa troca de cultura, de experiência é bem interessante (Rani). 
 
 

Sobre o motivo dos turistas escolherem morar nas favelas, os moradores 

acreditam que o valor dos aluguéis é determinante nesta escolha. Todos citaram 

este elemento antes de qualquer outro. Apenas depois são indicados outros 

aspectos, como relações pessoais, que interessariam aos turistas: “Preço. O 

apartamento na rua é muito mais caro. E [na favela] você acaba conhecendo 

pessoas que acabam te encantando” (Josefa). 
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Escolheram por causa do preço, da localidade, desse senso de 
comunidade, de que ele vai estar lá e não vai estar sozinho. Se ele precisar 
de 1 kg de arroz pras filhas dele, ele vai pedir ao vizinho, o vizinho vai dar. 
Se ele falar que está desempregado o vizinho vai arrumar alguma coisa 
para ele fazer. Ele não tá isolado da sociedade como se ele fosse morar em 
um prédio (Marcelo). 
 
 

Foi questionado ainda se os estrangeiros morariam nas favelas sem 

pacificação e a maioria dos favelados respondeu que eles não morariam, assim 

como André: “A pacificação é importante, sem a pacificação não moraria não”. 

Um guia acredita que se o estrangeiro soubesse como a favela é de verdade, 

com ou sem pacificação, ele moraria. O morador e guia, José, explica que “não é a 

questão da pacificação, é questão de informação”. Para ele o estrangeiro moraria na 

favela mesmo sem ser pacificada, porque outros elementos como o fato de ter 

vizinhos  acolhedores compensaria. 

A partir dos resultados da pesquisa de campo não é possível chegar a uma 

conclusão a respeito das questões assinaladas, porque o Santa Marta abriga poucos 

estrangeiros. No período da pesquisa verificou-se que havia apenas uma pequena 

família de espanhóis e um homem africano. 

Assim sendo, não foi possível coletar dados que pudessem contribuir com a 

elaboração de respostas mais consistentes. Contudo, alguns guias indicaram a 

favela Vidigal como sendo uma referência de local já afetado pela presença 

massificada de turistas. Eles comentaram que naquela favela moram muitos turistas 

e que, talvez, a presença deles cause um efeito mais perceptível. Por ora estas 

questões seguem sem dados que possam comprovar ou refutar a reflexão que as 

geraram. 

 

O olhar do turista: favela x asfalto 

 

A próxima questão verifica se o turista percebe diferenças entre o 

campo/habitus da favela e demais áreas da cidade: até que ponto os turistas 

realmente conhecem a favela e seus moradores para poder traçar um paralelo com 

as outras áreas da cidade? Será que o turista faz esse comparativo ou sequer reflete 

sobre as diferenças entre as áreas urbanas/bairros visitadas? 

Quando os guias foram perguntados sobre o quanto é possível conhecer da 

favela em um tour as respostas apresentaram dados incoerentes. Geralmente 
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iniciam suas falas afirmando que é possível conhecer a cultura do lugar, que existe a 

troca entre culturas e que os turistas experienciam a favela, mas há entre eles 

aqueles que discordam: “não dá para conhecer a favela toda. Acredito que 5% ou 

10% da favela eles acabam conhecendo. A gente passaria o dia inteiro para mostrar 

realmente como se vive numa comunidade, então a gente não dispõe desse tempo” 

(Alberto). 

O limite de tempo do tour parece impossibilitar que o turista tenha uma 

vivência maior do que é morar em uma favela. Sua passagem é demasiadamente 

rápida para que ele possa observar a vida do favelado. Questiona-se aqui, inclusive, 

se esse seria realmente seu interesse. Quando perguntados sobre os motivos dos 

turistas subirem os morros, todos os entrevistados (mencionados no quadro 3) usam 

a palavra “curiosidade”.  

Aparentemente estas poucas horas na favela, aliadas ao discurso dos guias 

parecem gerar nos turistas a ideia de que realmente conheceram o local: “Tem tanta 

gente vivendo aqui. Acho que vendo onde tem tanta gente vivendo você acaba 

aprendendo sobre o país e sua cultura” (Beatriz). 

 
 
Ir ao Cristo é parte do Rio, como parte turística, mas este lugar [a favela] é 
maravilhoso para nós, porque nós podemos ver a realidade, não a realidade 
turística que as pessoas querem nos mostrar. Então é importante conhecer 
essa realidade” (Steve). 
 
 

Mais do que acreditar que conhecem a favela, a fala dos turistas indica que 

eles creem que é visitando uma das comunidades cariocas que passam a conhecer 

a realidade de toda a cidade do Rio de Janeiro. 

Quando questionados sobre o que havia chamado atenção na favela e que 

elementos fixaram, dois turistas fazem o comparativo que a questão propõe: 

 
 
Cores. Não sei o motivo, mas cores. Muitas cores e, na verdade, felicidade. 
Todas as pessoas estão sorrindo, nos cumprimentando, e nós somos 
europeus e aqui [na rua] as pessoas não fazem isso. Eu me senti mais 
seguro lá do que aqui. O que eu quero dizer é que na cidade eu tenho que 
esconder a minha câmera, esconder meu telefone, e lá estava tudo bem, eu 
posso tirar fotos. Isso é muito legal. Felicidade é o que mais me lembro de 
lá (Eli). 
 
 
Penso nos dois lados, na felicidade e como as pessoas vêm falar com você, 
mas também nas drogas [...]. Isso me fez sentir desconfortável [as drogas], 
mas ao mesmo tempo, ninguém vai nos roubar, porque é como uma regra 
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lá e todos tem isso estabelecido em suas mentes. Então eu acho que 
tem as coisas boas e ruins. É difícil de decidir (Alice). 
 

 
 

Além de traçar um comparativo entre a favela e as demais áreas da cidade, a 

fala dos turistas faz alusão às regras existentes no morro. O fato de não poder 

roubar dentro da favela deixou os turistas aliviados. Como esta doxa surgiu como 

algo importante para os turistas, vale destacar o que os moradores opinam: “Ah 

lógico! Toda favela tem, né? Não roubar dentro da favela, não se meter no assunto 

deles [dos traficantes]” (Vanessa). Outra moradora reforça: “Na favela não tem 

roubo, tem que respeitar todo mundo” (Josefa). 

Quanto à forma como estas regras são aprendidas, um empreendedor 

explica: “passando de geração em geração. E na convivência a gente aprende 

também, a gente acaba aprendendo” (Marcelo). Um guia local conclui: “Vivência. 

Chegando na favela você vai aprender isso. É como você aprender a letra A do 

alfabeto” (José). 

Aqui as falas dos moradores explicam como ocorre o processo de 

socialização gerado pelas forças do campo, ao mesmo tempo em que demonstram 

total consentimento com a doxa estabelecida. Este ponto evidencia a presença 

daquilo que Bourdieu (2009) chama de poder simbólico, pois é por meio deste que 

as instituições – neste caso o tráfico –, reproduzem o ponto de vista dominante, que 

se traduz na doxa indicada anteriormente. Vale destacar também que a 

naturalização deste ponto de vista dominante advém de uma imposição, esta se 

configura na violência simbólica. Como fora explicado anteriormente no capítulo 2, a 

violência simbólica conta com a cumplicidade do dominado. 

As falas dos moradores indicam que eles não só concordam com as regras de 

“não roubar” ou “se meter na vida dos outros”, por exemplo, como as destacam 

durante o tour como um diferencial positivo da favela. Isto é, uma doxa própria da 

favela. 

Retomando a análise dos depoimentos dos turistas estrangeiros, estes 

revelam ainda que eles identificam diferenças entre o morro e as demais áreas da 

cidade que eles visitam. Embora a favela seja vista por muitos como um local 

violento e perigoso, ambos destacam a segurança como algo positivo dentro da 

favela visitada. A questão atinge um nível paradoxal, porque a doxa mencionada 
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pelos visitantes foi estabelecida por aqueles que contribuem com a fama de local 

inseguro (traficantes). 

Sobre estas comparações, um visitante carioca destacou elementos positivos 

e negativos da favela em relação a sua realidade: 

 
 
Coisa boa [da favela] é o sentimento de comunidade. No sentido americano 
mesmo que você vê quando viaja para fora. Que a galera se importa com as 
pessoas que moram perto, conhece, estão sempre se juntando para fazer 
ações, como ele falou [o guia]: mutirão, associação de moradores, tentar 
resolver um problema, fazer horta. Copacabana, Ipanema, qualquer lugar 
desse aí você não tem a menor noção de quem é o seu vizinho do prédio, 
quanto mais você vai estar junto [...]. A coisa ruim [da favela] é a questão da 
infraestrutura mesmo. Eu vivo de um jeito muito mais tranquilo. Eu pego um 
ônibus que me deixa na porta de casa, eu moro a cinco minutos do metrô, 
tenho um esgoto que funciona perfeitamente, água quente, não vou ter 
problema. Se eu tiver problemas meu prédio resolve. Então, eles têm uma 
c******** de dificuldades que eu não tenho, que eu não enfrento (Bruno). 
 
 

O discurso do visitante carioca faz referência às possíveis diferenças entre o 

ethos (valores) compartilhado pelos moradores da favela e dos moradores dos 

prédios. A partir de suas observações pode-se dizer que ele percebe 

valores/crenças que orientam as ações (cumprimentar todos que passam, ajudar o 

próximo) dos agentes no campo. Aparentemente o ethos presente no habitus do 

favelado é diferente das demais áreas da cidade. 

Bruno acredita que os problemas do cotidiano tornam os favelados mais 

unidos, faz com que eles se preocupem mais com o próximo, visto que todos estão 

sujeitos aos mesmos problemas. Este ponto exemplifica como o campo (favela) – 

enquanto estrutura estruturada estruturante – pode ter formado um habitus 

diferenciado, especialmente articulado à ideia de que campo e habitus estão em 

constante troca e, por isso, um pode causar transformações no outro. 

Acredita-se que estas características não são exclusivas da favela. Contudo, 

a fala do entrevistado indica que aqueles que sofrem devido às condições adversas 

do lugar onde vivem podem desenvolver um ethos com as características 

sublinhadas anteriormente. 

O entrevistado reforça essas diferenças que tornam a vida das pessoas mais 

difícil nas favelas. Ele comenta que é possível perceber 

 
 
Uma falta de infraestrutura generalizada. Desde as construções à 
urbanização. Você vê que o acesso é difícil, que o saneamento não existe, 
vê que as ruas são muito estreitas, é tudo escadaria, não tem acesso a 
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carro. Tem o bondinho ali, mas da primeira vez que eu vim estava 
quebrado. Então se o cara mora lá em cima ferrou! Imagina todo dia depois 
de trabalhar você ter que ir até o metrô desde lá de cima. É uma 
infraestrutura que ele chega em casa e enfrenta mais perrengue. Da última 
vez a gente viu que tinha dado uma m**** no encanamento. Imagina. Você 
já vive numa situação difícil e tá tudo errado. Aí acaba virando uma bola de 
neve e tu não consegue focar no teu próprio desenvolvimento (Bruno). 
 

 
Não é só o turista carioca que faz alusão ao ethos daquele local. Em seus 

depoimentos os moradores também concedem informações sobre o que aprender 

morando na favela e estes ajudam a compreender quais sãos esses valores e 

crenças compartilhados por eles: “Senso de amizade, senso de responsabilidade, 

companheirismo, humildade. São coisas que você só aprende realmente numa vida 

simples. Você tendo uma vida simples, você aprende todos esses aspectos” 

(Alberto). 

 
 
Você não tem o direito de se meter na vida dos outros. Eu sei com quem eu 
posso falar. Como eu posso falar. Com quem eu me meto, de que forma eu 
me meto. É uma coisa que você aprende natural. É uma coisa que você 
aprende por estar em constante contato com muitas pessoas. Diferente do 
prédio, que você chega pega o seu elevador, entra para sua casa e 
ninguém te viu, ninguém sabe de nada (José). 
 
 

O guia José complementa sua resposta e, além do ethos identificado na fala, 

explana sobre o que Bourdieu chama de habitus, ao mesmo tempo em que explica 

como o habitus é constituído no campo: 

 
 
Com esse contato com várias pessoas você tem que aprender a se 
modelar, saber como agir, o que falar para o próximo, o que você viu sem 
ver, de que forma isso não pode replicar negativamente para a sua pessoa. 
Então, tem coisas que a gente utiliza mais por estar em contato constante 
com pessoas. Se o pessoal do asfalto tivesse o mesmo contato, eles teriam 
esse ensinamento que a vida dá. É uma coisa de vivência (José). 
 
 

Os depoimentos aclaram o que se entende como habitus e ethos dos 

favelados, e em especial, exemplificam como ocorre o processo de socialização dos 

agentes no campo. As declarações evidenciam, também, que a maior diferença 

entre os moradores da favela e os demais cidadãos da cidade está pautada na falta 

de infraestrutura do lugar e na forma como se dão as relações pessoais entre os 

moradores da favela. Elementos estes que foram várias vezes destacados entre os 

visitantes entrevistados como características ruins e boas. O turista carioca (Bruno) 
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conclui que os anos de abandono por parte dos setores públicos tornaram o 

ambiente da favela um lugar mais difícil de viver e, como consequência, os 

moradores desenvolveram características – aqui identificamos como habitus e ethos, 

por exemplo – diferentes do todo a sua volta. 

Essas dificuldades comentadas foram mencionadas pelos moradores. Os 

guias, em especial, acreditam que o turismo pode ajudar a melhorar a qualidade de 

vida de toda a população da favela. Isso incluiria a melhoria da infraestrutura do 

lugar, por exemplo. 

 

Favela turística 

 

Que os guias locais veem benefícios para a comunidade no turismo ficou 

claro, mas e os demais moradores, concordam com esta afirmação? No capítulo 2 

foi destacado uma questão de Freire-Medeiros (2010) que vale ser recuperada: “o 

que os favelados – parte fundamental da trama – pensam sobre a conversão de seu 

local de moradia em atração turística”? Além disso, esse campo ganha uma nova 

dinâmica? Se sim, que dinâmica é essa? O que seus agentes (favelados) acham 

disso? Quais são as disputas de poder? 

A investigação feita indica que os moradores gostam do turismo porque veem 

nele a possibilidade de desenvolvimento econômico. Mesmo aqueles que não 

trabalham diretamente com o turismo elogiam a atividade por seus aspectos 

econômicos: “turismo é bom porque gera emprego para os moradores” (Leonardo). 

Estes dados igualam-se aos de Freire-Medeiros (2010), que afirmou que o 

dinheiro não precisa sequer ser visto, basta saber que ele está “circulando” para que 

os moradores acreditarem que a atividade é benéfica. Isso reforça a ideia de que há 

uma ilusão, própria dos moradores, de que existe um desenvolvimento econômico 

uniforme na favela: 

 
 
Eu não ganho sozinho. Minha família ganha, as crianças da creche ganham, 
a comunidade ganha. 10% do que minha agência recebe vai para creche. A 
gente colabora até mesmo quando não tem turista. A gente [agência] faz 
atividades pontuais com mais de 60 pessoas dentro da comunidade. Isso 
vem através do turismo. Então o ganho é em conjunto. Não é só eu ganho, 
é nós ganhamos (José). 
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Embora o guia dê exemplos de como o dinheiro vindo do turismo beneficia a 

favela, continuo acreditando que é algo pontual. Mesmo que ele ajude mais que os 

outros guias, o mesmo não deveria generalizar e advogar à favor da atividade 

turística como se ela fosse resolver parte dos problemas da favela. 

Este fato não parece ficar claro para os guias. Todos têm a impressão que 

ajudam muito a favela economicamente ao andar por ela com turistas. Se o caso for 

avaliado em números acredita-se que os resultados serão bem menores do que eles 

imaginam, tendo em vista que os turistas têm gastos muito baixos dentro da favela. 

Na realidade existe sim um aumento de rendimentos por parte daqueles que 

trabalham diretamente com o turismo. Esta mudança na vida destes moradores é 

um fato incontestável. Sobre estes ganhos financeiros o guia comenta: 

 
Eu vejo como uma possibilidade de aumentar a renda, de botar em planos 
os meus sonhos porque com o fluxo de turistas, graças a Deus, a galera tá 
podendo realizar seus sonhos, comprar um carro, comprar uma casa, 
justamente pelo fluxo de turistas (Alberto). 
 
 

Estes são alguns pontos que evidenciam a melhoria na qualidade de vida 

daqueles que trabalham com turismo. Ainda que os demais moradores simpatizem 

com a atividade e digam que ela agrega economicamente e socialmente (através 

das trocas culturais), na realidade, eles não têm ganhos financeiros e esta questão 

da troca cultural é questionável, uma vez que a interação com os turistas é pequena 

e mediada pelo guia. 

A análise das entrevistas indica que a dinâmica do campo, isto é, o espaço 

social da favela, muda com o turismo. Ele não é exatamente alterado pelo fenômeno 

turístico, mas algumas partes da realidade da favela são excluídas do discurso dos 

guias e isso leva a produção, ainda que imagética, de outro campo. Um espaço 

social que é pautado em momentos felizes, que surgem da integração dos membros 

da comunidade, que aparentemente estão sempre externalizando sua felicidade 

através do sorriso. É como se a favela vestisse um véu que deixa a visão do turista 

turva. Os pontos deixados de lado são exatamente aqueles ligados aos estigmas da 

favela. 

Aparentemente os moradores gostam dessa “transformação”, pois para eles o 

que está acontecendo é a desmistificação dos estigmas ruins, como comenta um de 

seus líderes comunitários: 
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Os moradores gostam muito de ter turista. Gostam de ver o Santa Marta ser 
bem falado, gostam de ver essa imagem ruim sendo desmistificada e não 
se falar do Santa Marta só como lugar perigoso, de tiroteio, mas que 
também tem coisas boas (João). 
 
 

Voltando a atenção para os turistas, foi proposta a indagação: o que existe no 

espaço social (campo) da favela e/ou no habitus do favelado que tanto desperta 

interesse no turista? 

A pesquisa indica que existem vários motivos para os turistas subirem o 

morro. Todos parecem querer conferir se a favela realmente carrega todos os 

estigmas que ouviram dizer. Os guias também apontaram vários motivos, mas vale 

destacar aquele que foi citado mais vezes por todos os entrevistados: a curiosidade. 

Uma guia contou que tem todo tipo de turista e que há aqueles mais ousados 

que, segundo ela, já pediram para ir até a “boca de fumo”77: “eu virei pra ela e disse 

que a única boca que eu conheço é a que eu tenho debaixo do meu nariz” (Martha). 

A guia comenta que a turista ficou insistindo para ir até a “boca de fumo” e, 

demonstrando irritação, questiona o comportamento da turista: “Como eu vou levar 

ela num lugar que a gente não quer mostrar?! Como é que eu vou levar uma doida 

dessa na boca?! Quem é ela?!” (Martha). 

Sabendo dos riscos de levar uma pessoa estranha até aquele local, a guia 

alertou a turista: “Você vai embora, eu vou ficar aqui” (Martha). A guia deixa claro 

para a visitante que o seu pedido é perigoso para ela, pois levar um turista seria 

problemático, uma vez que a moradora continuaria na favela e poderia sofrer alguma 

represália. Já a turista iria embora sem problemas. Além desses pedidos, a guia 

exclama: “Tem turista que é sacana”! Recordando do dia que um turista pediu para 

“ver uma mulher na laje de biquíni” (Martha). A entrevistada disse ter respondido 

indignada ao turista: “Meu irmão, tu vai pra praia e tira foto delas lá”. 

Esses são alguns casos relatados pelos anfitriões. Outra questão destacada 

unanimemente pelos guias entrevistados é que o turista sobe para ver o dia a dia de 

uma favela. Alberto destaca: 

 
 
Não são todos os lugares do mundo onde existe uma favela, então o turista 
vem realmente curioso pra saber como é que vive um morador de favela e 
pra conhecer essa diferença, que ele sai de uma área de prédios de luxo e 
entra num lugar bem mais simples, com casas, em geral, sem acabamento, 

                                                           
77

 É o nome dado ao local onde acontece a venda de drogas nas favelas. 
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são casas que ficam só no tijolo. Então o cara vem conhecer esse lado, ele 
vem saber como é que as pessoas conseguem viver num país onde a 
diferença econômica é tão grande, onde você por questão de 20, 30 metros, 
você sai de uma comunidade e entra num condomínio de alto luxo. 
 
 

Sobre o assunto, um guia elenca em sua fala três motivos para os turistas 

subirem o morro: 

 
 
[1] Na Europa quem mora nas montanhas tem muito dinheiro e aqui no 
Brasil é completamente diferente. Quem mora nos morros são as pessoas 
que moram nas favelas e não tem dinheiro nenhum; [2] ele quer entender 
como é viver na favela que as pessoas falam tão mal e outras falam tão 
bem [...]; [3] vem ver como as pessoas não têm saneamento básico, não 
tem dinheiro, mas sorriem. Como as pessoas dão seu jeito de viver sem 
ficar indo atrás do governo para sobreviver. 
 
 

Os pontos assinalados anteriormente corroboram com a ideia inicial de que os 

turistas sobem o morro em busca de conhecer o mito da favela. Os turistas 

entrevistados corroboram com as mesmas ideias, e acrescentam: 

 
 
Na minha cabeça a favela é um lugar aonde você não vai porque é muito 
perigoso e você simplesmente não pode. Mas eu realmente me interesso 
por tudo que eu não posso fazer, então isso é parte do motivo. E no meu 
país [Suíça] nós não temos. Quando falamos sobre o Brasil, nós pensamos 
em favelas, pensamos em drogas, praia de Copacabana e sol, mas também 
em favela e pobreza. Para mim é importante saber onde eu estou, entender 
o contexto do país, a história, a realidade deste país. Isso [a favela] é parte 
da realidade daqui e nós não estamos acostumados, então acho que é 
muito importante. Nós temos muita sorte que agora podemos ir e ver [a 
favela] (Erick). 
 
 

A fala do turista faz alusão ao que propõe Cejas (2006), que parte da 

motivação dos turistas está pautada na sensação de perigo (controlado) que o local 

(o tour) oferece ao visitante. Essa instabilidade do local parece mexer com o 

imaginário do turista e o motiva a subir o morro. Sobre a mesma questão, outro 

relato igualmente interessante traz o seguinte: 

 
 
Eu pensei que [a favela] fosse bem maior, porque quando fomos ao Cristo e 
nós vimos [as favelas] parecia ser um lugar grande com várias casas pobres 
coladas umas nas outras. E pensei que seria interessante ir sozinha, mas 
não fui por causa de todos os estereótipos que conhecemos e conselhos de 
não ir sozinha. Eu queria ver como era de verdade, porque em Genebra 
tenho a impressão que vivemos numa bolha separada do resto do mundo. 
E, também, quando eu era criança morei no Brasil, em São Paulo, e me 
lembro da minha mãe ajudando essa família e me chocou muito. Era uma 
família no meio do nada e isso me fez ter uma noção do que a pobreza é e 
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eu acho que queria ver mais de como essas pessoas vivem. Então esse é 
um dos motivos para eu querer vir aqui (Natasha). 
 
 

A fala da turista se direciona para a realização do seu desejo de ver uma 

pobreza que ela desconhece devido as suas origens. A curiosidade volta a ser o 

cerne da questão, pois diferente da sua mãe que ajudou aqueles que necessitavam, 

a turista apenas subiu o morro para acabar com sua curiosidade. Observando-a 

durante o tour foi possível verificar que ela não ajudou a ONG (Organização Não 

Governamental) que conheceu e não consumiu dentro da favela – pontos críticos 

para os moradores que entendem que é assim que os turistas devem ajudar a 

favela, e não dando esmolas. 

Estes pontos destacados se repetem nas falas de outros turistas que foram 

entrevistados e corroboram com o que os moradores (guias, empreendedores ou 

não) comentaram a respeito dos turistas, ou seja, os turistas sobem o morro, em sua 

maioria, motivados pela curiosidade. Sobre os turistas nacionais, José destaca: 

 
 
Turista brasileiro vem ver a mesma coisa [que o estrangeiro], mas ele tá 
mais focado com essa coisa de que favela é perigosa. Aí ele vê isso todo 
dia no Jornal Nacional, no jornal local. Ele tem mais contato com as notícias 
ruins. Quando ele vem para o Rio de Janeiro, ele vê que tem um movimento 
ao contrário disso. Então ele quer entender, justamente, como é esse 
movimento. Porque a televisão fala isso e ele está na praia, e o cara que 
aluga a barraca para ele é da favela, é um cara que trabalha que é honesto. 
 
 

O guia destaca novamente a mídia como meio que fomenta uma imagem ruim 

das favelas por todo o país. Ao mesmo tempo, ele lembra que as pessoas que são 

apontadas nesses jornais, são aquelas que trabalham honestamente nos 

estabelecimentos comercias, casas (fala dos empregados domésticos), prédios (cita 

os porteiros) e tantos outros lugares que dependem da confiança dos 

empregadores. Ele demonstra irritação com o fato de julgarem o favelado, mesmo 

ele estando presente todos os dias nas vidas das pessoas que falam mal dele. 

Assim, ele acredita que os brasileiros, especialmente aqueles de outros 

estados, vêm ver essa contradição. Vem conferir que a “favela é ruim e perigosa”, 

mas que abriga um morador que trabalha honestamente todos os dias. Sobre os 

visitantes cariocas, os guias comentam que a maioria deles sobem constantemente 

para ir as festas que acontecem na favela e “tem muito carioca que sobe por causa 
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da vista. Porque consegue ter uma vista que você não tem de outro lugar do Rio de 

Janeiro” (Jonas). 

Sobre esta questão, um morador conclui: “Ele quer ver a realidade de como a 

favela é, como funciona” (Fábio). Ele avalia que o turista não consegue ver o local 

como deveria e articula: “Como é turismo tem um tempo limite pra você ver, mas 

num acaba vendo. Mas depois, com mais tempo, eles podem até ver, vindo sozinho 

ou não” – refere-se aos turistas que, eventualmente, podem despertar o desejo de 

voltar a favela e passar mais tempo para conhecê-la de verdade. 

Acredita-se que essa curiosidade que leva os turistas a visitar os morros está 

pautada na imagem que eles constroem do lugar antes de ir. Nessa perspectiva, os 

entrevistados responderam a perguntas que ajudam a elucidar a seguinte questão: 

que imagem o turista tem fixada no seu imaginário que o leva a visitar esse local? 

Será que essa imagem muda após visitar a favela ou sua passagem é tão aérea que 

sequer lhe permite redefinir esse imaginário? 

Para Martha, antes de subir o morro o turista pensa que vai para uma 

“comunidade muito pobre, com pessoas sofridas e que é uma comunidade 

marginalizada como um todo”. Jonas resume o que os turistas pensam em três 

elementos: “insegurança, problemática, perigosa”. 

Diferente dos seus veteranos, Alberto, considerado novato na função de guia 

por trabalhar apenas há alguns meses, faz um comentário destacando apenas os 

aspectos positivos que o turista teria em mente: 

 
 
Cara, eu acho que a boa receptividade que a gente tem. Saber receber as 
pessoas, saber atrair as pessoas, mostrar para elas que dá para você 
conhecer o Santa Marta tranquilamente, sem nenhum problema, que você 
vai subir e as pessoas vão te tratar bem e você não vai ter problema 
nenhum. 
 
 

Convém destacar que este guia raramente destaca algum aspecto negativo 

da comunidade. Dificilmente usa o termo pobre ou pobreza, utiliza sempre a palavra 

“simples”, possivelmente como um recurso eufemístico. Por ser recém-formado no 

curso de guia, consequentemente, é novo na área de turismo e esta inexperiência 

denuncia que o mesmo ainda não viveu, profissionalmente, situações adversas no 

trabalho atual. Mas sua fala é importante, pois nela se percebe como os recém-

chegados são orientados a tratar do tema. Afirma-se isso com base no discurso do 

próprio guia que confessa que existe um script a ser seguido durante o tour na 
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favela. Diferente dos veteranos que falam mais abertamente e de forma direta sobre 

o tema. 

Os turistas entrevistados reforçam todos os pontos abordados pelos guias. 

Eles afirmaram que pensavam que a favela era um lugar pobre e perigoso, por 

exemplo. Reafirmaram, basicamente, os estigmas mais conhecidos. Também 

confirmaram que essas informações chegam, majoritariamente, por meio da mídia 

(telejornais). 

Mano, Meyer e Fratucci (2017) apresentam em seu trabalho palavras que os 

moradores e turistas lembram ao refletir sobre tours na favela. O trabalho foi 

realizado na favela Santa Marta, e parte destes resultados pode ser conferida nas 

figuras 25 e 26: 

 

 
Figura 25: Percepções dos moradores em relação ao turismo em favelas 
Fonte: MANO; MEYER; FRATUCCI (2017). 
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Figura 26: Percepções dos turistas em relação ao turismo em favelas 
Fonte: MANO; MEYER; FRATUCCI (2017). 

 

Reforçando o que fora apresentado anteriormente, a figura 25 apresenta 

diversas palavras, mas entre as mais citadas pelos moradores destacam-se: 

“curiosidade, conhecimento, conhecer e diversão” (MANO; MEYER; FRATUCCI, 

2017, p. 422, grifo meu).  

Na figura 26, que consta as palavras citadas pelos visitantes, destaca-se que 

“interessante aparece com grande destaque, além de cultura, curiosidade, 

diferente, esclarecedor e pessoas” (MANO; MEYER; FRATUCCI, 2017, p. 423, grifo 

meu). Os autores analisam: “essas palavras se referem à curiosidade cultural e 

local, além do sentimento de surpresa quando o visitante descobre que a favela é 

diferente do que ele esperava encontrar” (2017, p. 423). 

Quanto ao fato de haver uma mudança da imagem da favela após o tour, 

todos os guias comentam que os turistas falam que a imagem que tinham da favela 

mudou. Martha comenta que após o término da visita pergunta aos seus clientes o 

que acharam e a resposta costuma ser a seguinte: 

 
 
É uma comunidade sofrida, com pessoas que não demonstram sua tristeza. 
Vi pessoas trabalhando, pessoas brincando, rindo. Vi que a favela não é a 
criminalidade que eles falam. Vi que 99% de trabalhadores sofridos que, 
infelizmente, é onde a pessoa pode pagar pra morar. 
 
 

Todos os outros guias deram depoimentos que tangenciam este feito pela 

guia. Quanto aos turistas entrevistados, alguns depoimentos merecem destaque: 
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Essa [Santa Marta] é diferente do que eu pensava. Eu esperava um lugar 
muito perigoso, traficantes, violência, porque continua sendo a realidade de 
várias [favelas], mas nessa foi bem diferente do que eu pensava. Mas acho 
que ainda existem várias favelas dentro dos estereótipos. Eu diria que [a 
favela] é como uma vila em uma montanha, porque todo mundo conhece 
todo mundo. Tem uma atmosfera boa, como se todos se ajudassem. 
Diferente da cidade, onde uma mulher pode precisar de ajuda com suas 
bolsas, mas ninguém vai ajudá-la. É como se fosse uma família grande e 
todos se ajudam (John). 
 

 
Quando o referido turista fala sobre as pessoas se ajudarem ele se lembra de 

ter visto três homens ajudando uma mulher a colocar suas bolsas dentro do 

bondinho Santa Marta (plano inclinado). É notório que o turista mudou de opinião a 

respeito do Santa Marta, mas cabe sublinhar que ele entende que outras favelas não 

têm essas mesmas características. O visitante deixa claro durante a entrevista que 

sabe que existem favelas em áreas mais pobres da cidade (zona norte, por 

exemplo) que se encaixam, segundo ele, nos estereótipos mais conhecidos das 

favelas – novamente a violência e a pobreza aparecem como parte deste conjunto. 

O depoimento da Alice é igualmente importante e vale observar pontos 

específicos de sua fala: 

 
 
Eu nunca pensei que tinham essas coisas de não poder roubar e achei que 
era violento. O que pensei primeiro é que [a favela] seria muito grande, 
muito violenta para visitar, especialmente, para nós loiros, europeus [sorri]. 
E, na verdade, não é. Então eu mudei muito de opinião. 
 
 

O destaque para a fala da turista vai para o ponto em que ela deixa claro que, 

devido às suas características (branca, loira, europeia), ela estaria correndo um risco 

maior que as outras pessoas. Durante a entrevista, a visitante comenta que se sente 

mais insegura por ficar claro que ela é estrangeira. Desta forma, ela seria um “alvo” 

daqueles que pretendem roubar turistas, por exemplo. Ao mesmo tempo ela disse se 

sentir mais segura dentro da favela do que pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, 

pois para tranquilizar os visitantes o guia logo no início do tour explana sobre a doxa 

vigente no território – é proibido roubar. 

Ainda sobre o “pós-tour”, Alberto acredita que o fato da vida na favela ser 

mais “simples”, pode fazer o turista se sensibilizar e mudar: “Por a vida ser mais 

simples na favela, eu acho que ele leva isso pra vida dele. Ele vê que não precisa de 

muito para ser feliz. Então o cara acaba introduzindo isso na vida pessoal dele”. 
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Nesta perspectiva, o trabalho de campo revelou que os guias se esforçam 

muito para mudar a imagem que os visitantes têm da favela Santa Marta. Sobre 

essa energia empreendida para desmitificar a favela, o guia comenta: 

 
 
Com certeza a gente sempre quer passar a melhor imagem. Quebrar essa 
coisa de que favela só tem traficante, que favela só tem ladrão. Não! Favela 
tem muita coisa boa! Tem jogador de futebol, tem artistas, têm músicos. A 
gente batalha para que essa imagem seja passada (Alberto). 
 
 

Ao falar sobre o processo de desmistificação da favela, José explica que os 

guias alcançam um bom resultado neste processo de mudar a imagem negativa 

para algo positivo: “A gente consegue mudar a imagem. Até porque 90% dos turistas 

que vêm, vem por indicação de outros turistas. São recomendações pelo 

TripAdvisor, Facebook. Eles desconstroem de fato essa coisa mau que tem” (José). 

Os relatos indicam que, principalmente, aqueles que trabalham diretamente 

com os turistas se empenham para mudar a imagem negativa da favela. 

Paralelamente, percebe-se que essa desconstrução leva a construção de uma 

favela que não é totalmente verdadeira. Ignorar os pontos críticos e não focar o 

discurso nas mazelas da favela durante o tour ajuda a mudar o imaginário do 

visitante, afinal os guias têm sua confiança. Mas não estariam os guias, por 

exemplo, maquiando demais o espaço social da favela? Fala-se muito em “mostrar a 

realidade”, mas apenas os aspectos positivos ganham espaço nas apresentações. 

Não está sendo sugerido aqui que áreas perigosas sejam evidenciadas, por 

exemplo, mas o histórico de violência pautado nos conflitos entre traficantes de 

facções rivais e/ou policiais garantiram aos morros, não só o Santa Marta, o estigma 

da violência. Inclusive algumas idas ao campo foram prejudicadas devido à 

instabilidade na segurança do local. 

É óbvio que não se deve indicar a favela como fonte da violência presente na 

cidade ou como único ponto onde ela existe, mas a segurança daqueles locais é 

instável e o perigo parece ser maior devida à presença dos grupos de traficantes – 

vide o caso apresentado anteriormente, que mostrou que o conflito na favela da 

Rocinha afetou várias favelas da zona sul e norte por um longo período, e a morte 

da turista espanhola na mesma época. Não ignorar o histórico da favela, sendo os 

pontos de violência ou não, parece ser importante, pois ele tornaria a experiência do 

tour mais legítima ou real, como os guias preferem classificar. 
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Nesta perspectiva, verificou-se como os moradores (que trabalham com 

turismo ou não) querem ser percebidos. Para assim entender se a imagem difundida 

está alinhada com o que os turistas pensam ao sair da favela. Rani (morador) 

comentou que deseja que o turista pense no favelado como um “povo alegre, 

guerreiro, trabalhador, mas bem acolhedor”. 

Concordando com o outro morador, Jonathas ainda alerta para o discurso 

degradante da mídia: “como um povo que batalha. Sai de casa, acorda cedo, vai 

trabalhar, vai estudar, vai exercer sua profissão, vai exercer sua atividade, e não 

como um lugar que só tem coisa ruim, que a grande mídia gosta de mostrar”. Já o 

guia Alberto diz que sempre pede aos turistas que contem apenas as coisas boas 

que viram na comunidade e no Rio de Janeiro. 

Sobre o que os moradores querem que os turistas levem, José indica o 

seguinte: 

 
 
Todo morador de favela quer que as pessoas falem como ela realmente é: 
um local onde estão as pessoas menos favorecidas. Outros [moradores] 
têm condições financeiras, mas moram ali porque querem, porque gostam, 
porque amam. Eu não tenho isso financeiramente, mas eu tenho um amor 
pelo Santa Marta que é surreal. Querem que mostre os projetos sociais, 
como é o dia-a-dia da favela,  que de fato menos de 1% da população são 
pessoas que mexem com coisas ilícitas e essa minoria não deveria ser o 
centro das atenções nas mídias que divulgam as favelas. 
 
 

Os dois moradores conferem à mídia a culpa por difundir os aspectos ruins 

das favelas. Esta aparece constantemente na fala dos moradores como uma 

espécie de entidade que controla a informação e que sempre mostra o pior lado das 

favelas. 

Contudo, a credibilidade dos guias é tamanha que em momento algum foi 

observado um turista que questionasse a fala deles. Nem mesmo aqueles que 

possivelmente entraram em contato com as informações passadas pela mídia. O 

status de morador legitima o discurso dos anfitriões de tal forma que após o tour os 

turistas parecem acreditar na favela que eles apresentam. Nesta, que não tem parte 

dos males conhecidos, são vistas pessoas sempre gentis, felizes e acolhedoras, 

apesar da falta de infraestrutura e recursos financeiros. A máxima é que o favelado 

tem como característica intrínseca a habilidade de superar, diariamente, as 

dificuldades comuns de um local pobre como a favela, sem perder seu bom humor, 

sua felicidade. 
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Agentes dominantes do subcampo 

 

Concernente às disputas de poder no âmbito do turismo (subcampo), 

verificou-se que elas existem e acontecem visando o domínio do mesmo, o que 

inspirou novas questões: quais os tratos feitos entre aqueles que se consideram 

dominantes da atividade turística e comerciantes? Para citar Bourdieu, que tipos de 

capital são mais relevantes neste sub-campo? Quais geram mais disputas? 

Uma entrevistada gargalhou quando foi perguntada sobre a existência de 

disputas dentro da área de turismo (subcampo) e respondeu: “Existe e muito”, e 

completou: “a trancos e barrancos eles estão conseguindo se organizar” (Maria). 

Ela explica que hoje em dia eles (os guias) têm alguns sistemas para evitar as 

brigas constantes pelos turistas. Agora existe um caderno no qual organiza a fila de 

quem vai atender os próximos turistas. Eles também formaram um grupo que foi 

nomeado “Coletivo de Turismo”. Houve ainda críticas sobre as regras impostas para 

se trabalhar com turismo dentro do Santa Marta: 

 
 
O que eu não gostei foi isso de só poder trabalhar no stand quem é guia 
formado. Se o cara falar outro idioma e quiser subir com o turista não pode. 
Eu acho isso muito injusto, porque o cara pode não ter a possibilidade, 
oportunidade de fazer aquele curso que eles fizeram

78
, mas o cara sabe 

falar um idioma, entendeu? Acho que tá faltando fazer eles entenderem que 
dá pra todos ganharem juntos. Ali infelizmente não tem esse consenso, não 
tem esse entendimento (Maria). 
 
 

Neste ponto vale observar que o capital social e o cultural são os mais 

valorizados no subcampo do turismo. O primeiro porque tem relação direta com o 

fato da pessoa ser capaz de transitar pelos diferentes grupos da favela (líderes 

comunitários e de projetos sociais, guias, empreendedores...). Para este tipo de 

turismo, o capital social é dos que mais apresenta disputas, é mais relevante porque 

a pessoa que trabalha ou pretende trabalhar como guia dentro da favela precisa ter 

articulações com diversos membros do campo (favela). Assim, existe uma 

possibilidade maior dele ser aceito no subcampo e ser bem sucedido, articulando 

bons negócios com os comerciantes locais. 
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O segundo (capital cultural institucionalizado) aparece não só na fala 

destacada anteriormente, mas dos demais entrevistados (exceto turistas) que 

indicaram a importância de se fazer o curso para ter o certificado de guia da 

Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo). Só assim a pessoa pode trabalhar com 

turismo naquela comunidade. Convém explicar que essa não é uma peculiaridade 

da favela. Para trabalhar como guia de turismo no Brasil a regra é a mesma. Os 

moradores estão apenas replicando algo que já existe em todo o país. 

Estes pontos evidenciam a existência da ilusio, pois sendo o “sentido do 

jogo”, personifica o interesse do agente em entrar em um campo, compactuando ou 

confrontando as regras estabelecidas pelo espaço social. Aqui observa-se que 

aqueles que querem entrar no turismo (subcampo) da favela Santa Marta precisam 

se submeter ao “sentido do jogo”, assimilando suas regras. Neste caso, é obrigatório 

fazer o curso de guia antes de trabalhar na favela. O exemplo da moradora mostra 

perfeitamente que esta regra precisa ser obedecida, pois ainda que um morador fale 

outro idioma e tenha interesse em participar deste subcampo (turismo), ele é um 

agente que não pode entrar sem se submeter às regras do jogo, a ilusio. 

Além da regra que especifica que para trabalhar com turismo no Santa Marta 

precisa se tornar antes guia de turismo, os anfitriões (guias locais) e dominantes do 

subcampo (turismo) assinalam outra doxa: tem que ser morador. 

Apesar da instituição dessa regra, existe um grupo que não a segue e revela 

até onde vai o poder dos dominantes: os guias das operadoras externas. Estes 

guias sobem e descem o morro e não são moradores. São guias formados, pois 

como informado anteriormente esta é uma regra geral, presente em todo o país. 

Sobre a relação entre agências e moradores a entrevistada comenta: 

 
 
Os guias [das agências] sobem e descem sozinhos. Às vezes, tem 
problema lá embaixo

79
, mas hoje é um local livre, ele [guia de agência] pode 

subir e descer a hora que ele quiser. É até complicado isso. É como se você 
estivesse proibindo a pessoa de andar por Copacabana (Maria). 
 
 

A moradora explica que após a pacificação não é possível manter o discurso 

de que é proibido subir a favela. A comparação com o bairro de Copacabana é feita 

para exemplificar esta mudança. Ela deixa claro que antes da UPP estas pessoas 

não subiriam o morro sem autorização. Talvez se a UPP não existisse agora os 
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guias de turismo proibiriam a subida dos guias externos, afinal teriam o respaldo de 

serem moradores. Isso geraria uma reserva de mercado para estes guias. 

Cabe pontuar que atualmente existe uma agência que está proibida de subir o 

Santa Marta. Segundo os guias entrevistados, a Jeep Tour foi proibida de subir o 

morro devido ao modo como eles trabalham. Maria destaca que o pessoal da 

referida agência não quer dividir o lucro contratando guias locais e explora a pobreza 

durante o tour. 

Um guia local explica que eles tentam se aproximar, mas não há um 

consenso, pois esbarram na questão da divisão dos lucros: “A gente tenta fazer 

parceria com as agências. Algumas fazem. Outras não querem dividir um pedacinho 

do bolo. É um trabalho de formiguinha” (José). O entrevistado questiona: “se você 

fosse o dono da agência dividiria o lucro? Está é a questão. Eles não querem dividir 

ou querem pagar pouco” (José). O guia explica que entende que a empresa tem 

mais trabalho do que ele, pois precisa captar os clientes e que ele só precisa guiar 

dentro da favela, mas deixa claro que sabe que está ganhando R$ 20,00, mas a 

empresa cobrou do turista R$ 150,00. 

Sobre essa relação, destaca-se a fala de um anfitrião que explica a 

necessidade de se ter um guia local em uma favela: 

 
 
No começo foi um pouco complicado porque as operadoras vinham e não 
contratavam o guia local. Aí as operadoras vinham, entravam e aí a gente 
sabe como é favela, apesar de estar pacificada, algumas coisas acontecem. 
Então quando aconteciam essas coisas eles levavam esse lado ruim para 
fora. Então a gente batalhou muito para que as operadoras mudassem esse 
pensamento. Para chegar na comunidade e contratar um guia local, porque 
o guia local vai saber como proceder para que as coisas ruins não 
aconteçam, para que nada saia fora da normalidade (Alberto). 
 
 

Embora haja um discurso para defender a favela como lugar de pessoas 

felizes, o guia explana sobre a instabilidade da favela. Quando ele diz “a gente sabe 

como é favela”, está se referindo aos estigmas que tanto tenta abafar. A violência e 

o perigo estão presentes neste campo, compõem suas características, assim como 

em resposta às adversidades forma-se um habitus que parece ajudar os moradores 

a conduzirem suas vidas em um espaço que pode se tornar hostil. 

Para entender melhor sobre o que guia falava, questionou-se: O que poderia 

acontecer de ruim? 
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A gente sabe que o tráfico não acabou em favela nenhuma, apesar da 
pacificação, não acabou em favela nenhuma. Aí acidentes acontecem. De 
repente um guia que não é da comunidade, é da operadora da rua, e de 
repente acontece uma eventual troca de tiro, esse guia não vai saber como 
proceder, ele não vai saber para onde ir e alguém pode acabar se 
machucando (Alberto). 
 
 

Infelizmente a resposta do guia representa a realidade do turismo em favela. 

Enquanto a redação deste capítulo era produzida uma turista foi baleada na favela 

da Rocinha: 

 
 
Em nota, a Polícia Militar afirmou que o carro em que a turista estava 
rompeu um bloqueio policial no Largo do Boiadeiro e reagiu, e atirou contra 
o veículo. A corporação disse ainda que só constatou se tratar de uma 
turista quando abordou o veículo. A Corregedoria da Polícia Militar afirma 
que está apurando o caso. Maria Esperanza chegou a ser socorrida, mas 
morreu ao dar entrada no Hospital Miguel Couto, na Gávea, também na 
Zona Sul. Ela estava em um carro de turismo, acompanhada do cunhado e 
do irmão

80
. 

 
 

Aparentemente a visitante estava fazendo o tour com uma agência de fora da 

favela. Obviamente não se pode afirmar que o desfecho deste caso seria diferente 

se fosse com uma agência local, afinal todos parecem estar sujeitos à essas 

alterações bruscas que a favela oferece como espaço social. Estes e outros casos 

fazem com que a favela possa ser considerada como um campo que tem uma 

dinâmica volátil, onde a violência pode desconstruir a realidade desenhada pelos 

guias em segundos. 

Com a presença das UPPs nas favelas a entrada e saída de pessoas se 

tornou mais fácil, pois como já fora apresentado, a favela é um espaço público, 

assim sendo, parece ser difícil controlar a entrada das agências. Nem mesmos os 

traficantes têm qualquer influência sobre a atividade turística que acontece na favela 

Santa Marta, por exemplo. 

Segundo os guias locais nunca houve interferência por parte deste grupo: 

“nunca nem foi falado: não pode passar ali, porque a gente [traficantes] vai tá lá. 

Obviamente a gente tenta não passar perto” (Martha). O guia Alberto explica que 

essa interação entre turismo e tráfico não existe, porque mesmo não interferindo em 

nada, o grupo não gosta da atividade turística: “A gente não tem nenhuma ligação 

com eles, porque seria inviável trabalhar tendo que depender de traficante de 
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drogas. A gente não trabalharia, até porque eles não gostam muito disso. Então não 

temos nenhuma ligação com eles”. 

Concluindo este tópico, o caso da turista espanhola levou autoridades do 

setor público (direitos humanos, delegados, governantes) a avaliarem a 

possibilidade do turismo em favela acabar devido a instabilidade das favelas. 

Contudo, o Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, “defendeu o turismo dentro 

das comunidades do Rio, desde que existam medidas para garantir a segurança dos 

turistas. Para isso, ele afirmou que vai realizar em breve uma reunião com o 

comandante da Guarda Municipal” para verificar como este pode ajudar neste 

caso81. Este episódio reforça que a segurança nas favelas é um elemento 

necessário para que o tour ocorra de forma tranquila. 

 

Visão do guia local 

 

Será que o morador, quando na sua função de guia, preocupa-se com os 

efeitos que o turismo pode causar na dinâmica do local onde vive? Será que ele 

seria capaz de perceber mudanças positivas e negativas causadas pelo turismo no 

seu espaço social? 

Este foi um dos assuntos mais difíceis de avaliar. Os guias acreditam que o 

turismo proporciona uma gama de benefícios que parece obscurecer a visão deles 

para possíveis efeitos negativos a localidade. A dinâmica do espaço social tende a 

não mudar muito e para os guias o ideal é que não mude, pois assim eles acreditam 

que estão apresentando a realidade da favela, o dia a dia. 

O turismo de experiência que eles dizem fazer depende dessa “originalidade”, 

então a atividade turística tende a transcorrer de uma forma que não atrapalhe a 

vida dos moradores. De tal modo, acredita-se que os guias não se preocupam com 

esta questão no momento. Apesar do fluxo turístico ter aumentado após a instalação 

da UPP, o que se percebe é que a atividade se desenvolve sem grandes alterações 

no dia a dia dos moradores. 

Neste ponto, convém articular esta questão a outra indagação que 

complementa este tópico: o turismo traz benefícios para a comunidade? 
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Os moradores que trabalham com turismo o idealizam como um fenômeno 

econômico que só traz benefícios para a comunidade. Parte deles parece não 

perceber que a melhoria na qualidade de vida é mais consistente no caso daqueles 

que, como eles, trabalham diretamente com o turismo, afinal há um ganho financeiro 

com o desenvolvimento dos tours. 

Quanto mais visitas houver, mais dinheiro todos os envolvidos diretamente 

terão, consequentemente, os problemas concernentes a parte financeira podem ser 

resolvidos com maior facilidade. Esta visão do turismo como ferramenta que 

dinamiza a economia local é geral. O turista é visto como fonte de renda até mesmo 

pelas crianças, que segundo uma entrevistada os mais jovens ficam pelas vielas 

gritando para os turistas: “Money! Money”! (Maria). 

A moradora comenta que depois de um tempo ensinou as crianças a pararem 

de pedir dinheiro. Ela orientou que eles passassem a vender desenhos em troca de 

dinheiro. As crianças começaram a fazer o que ela havia sugerido e, eventualmente, 

algumas delas podem ser vistas vendendo desenhos durante os tours. 

Ainda sobre a visão de alguns moradores em relação ao turismo, articulando-

o como uma atividade econômica benéfica, Martha exemplifica: “hoje eu acho de 

suma importância o turismo dentro das favelas pra transformação da renda da 

pessoa, que claro, a gente não pode mentir, o cara ganha dinheiro com isso. Ganha 

dinheiro dentro de casa”. 

Naturalmente, outras ideais são compartilhadas e destacam outros (possíveis) 

benefícios que o turismo traz consigo: “O turismo é bom. Deveria ter em todas as 

favelas, porque você acaba tendo uma integração entre asfalto com a favela. Acaba 

trazendo eles pro nosso mundo, pro nosso meio” (Luísa). Um guia destaca: “Turismo 

para mim é integração, é troca, é conhecimento, turismo de experiência, é vivência, 

é onde as pessoas conseguem um contato com as outras e entender um pouquinho 

os mundos que vivem diferentes” (José).  

O único malefício destacado pelos guias foi o aumento dos aluguéis e do 

valor de venda das casas na favela, que aparentemente tem certa ligação com o 

turismo. Contudo, estes aumentos estão mais relacionados a pacificação do que a 

turistificação da favela, segundo eles. Além disso, o tema só foi mencionado como 

possível malefício porque os guias foram perguntados diretamente sobre o assunto. 

Talvez não mencionariam, porque é algo ruim para quem tem menos dinheiro para 
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pagar o aluguel ou comprar uma casa, mas para quem aluga ou vende continua 

sendo um benefício. 

Assim sendo, acredita-se que os moradores, e principalmente os guias da 

favela Santa Marta ainda não percebem possíveis problemas que o turismo pode 

causar a sua localidade e, por isso, não parecem ter nenhum tipo de plano para 

minimizar os possíveis impactos negativos. Existe uma atenção com a possibilidade 

de maximizar os lucros, que são identificados como impactos positivos. 

 

Favela x Comunidade 

 

A questão que se segue é importante, pois apresenta a forma como os 

agentes sociais enxergam o campo que eles estão inseridos. Provoca a reflexão do 

que é de fato o campo da favela para os favelados: se a favela virar comunidade – 

aquela organizada (física e socialmente) e segura – os turistas continuarão a subir 

os morros? Ou a ausência de todos os estigmas que a favela traz a tornaria um 

lugar menos interessante para os turistas? 

Para a líder comunitária o que mais interessa para o turista é a favela e 

completa: 

 
 
Acho que comunidade te passa o ar de tudo muito bem organizado, sabe? 
Aquela coisa assim, um saco. Quando eles chegam na favela e veem uma 
coisa totalmente diferente, todo mundo se comunicando, eles acham muito 
interessante isso também. Uma vez a turista falou pra mim: você desce o 
morro inteiro falando com as pessoas. Eu falei: mas todo mundo me 
conhece. “Eu moro em apartamento e não conheço meu vizinho do lado” 
[turista]. Eu disse que aqui não é assim. Se você falar meu nome aqui todo 
mundo vai saber quem é. Isso é a favela (Maria). 
 
 

Para ela se a favela se configurar exatamente como uma comunidade 

perderia seu apelo turístico. Convém observar que as qualidades que ela atribui à 

favela são justamente aquelas que a comunidade tem em suas definições – será 

discutido mais a frente. Aparentemente a moradora tem uma visão diferente do que 

é uma comunidade e, por isso, a classificou como tediosa (“aquela coisa assim, um 

saco”). 

Diferente desta moradora, um guia explica que se a favela virar uma 

comunidade 
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Seria muito melhor. Porque é possível ver a transformação de um lugar que 
foi invadido, cheio de barracos de madeira, com vala e tal, e agora tá 
urbanizado. Seria mais um motivo para os turistas virem ver. Eles iam ficar 
curiosos para ver o lugar que antes tinha uma fama ruim, mas agora tem 
uma fama boa (José). 
 

 
Uma moradora que não trabalha com turismo concorda com a guia e 

comenta: “Se tornaria um lugar comum. Perde o interesse. O turista não pode mais 

falar: fui numa favela” (Cristiane). A opinião dos entrevistados divergiu neste ponto. 

Alguns acreditam que o fluxo turístico não diminuiria se a favela perdesse 

completamente seus estigmas, outros acreditam que a curiosidade dos turistas é 

aguçada por causa destas marcas, contudo defendem que após o tour as ideias 

ruins devem ser desfeitas. Parece que os estigmas têm uma função paradoxal neste 

sistema. Funcionam como uma espécie de imã para captar clientes, atraindo mais e 

mais curiosos, contudo, é preciso catequizar os visitantes para que não sejam 

propagadas ideias ruins sobre o local após o tour. 

A questão causa dúvida em todos os entrevistados. Alguns defendem que a 

favela é que importa para os turistas – o que leva a refletir qual favela: a boa e feliz 

ou a má e violenta? Outros que a comunidade é o que os visitantes querem ver para 

poder aproveitar melhor sua estadia na favela. 

Esta questões provocaram nos entrevistados o desejo por desenvolver outra 

questão que parece ter ficado implícita para eles. Assim, de forma natural os 

entrevistados respondiam a pergunta (citada anteriormente) e ponderavam sobre o 

uso dos termos das palavras favela e comunidade. O debate sobre este par 

interessa, pois parece existir diversas motivações para o uso de um termo ou outro. 

Nesta perspectiva, o significado das categorias favela e comunidade 

tornaram-se uma discussão que não pôde ficar de fora da dissertação, pois está 

relacionada ao entendimento do campo e, consequentemente, do habitus. De tal 

modo, convém avaliar os pontos de convergência e divergência desse par – 

favela/comunidade – e, por conseguinte, buscar desvelar qual (ou quais) sentido(s) 

(semântico e além deste) essas categorias têm para os agentes sociais que as 

utilizam. 

O termo favela, segundo o dicionário Novo Aurélio, é definido como um 

“conjunto de habitações toscamente construídas (por via de regra em morros) e com 

recursos higiênicos deficientes” (FERREIRA, 2009, p. 885). Cabe analisar que o 

referido dicionário traz em seu conteúdo uma explicação focada nos aspectos 
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negativos das favelas, e sendo este um instrumento de consulta que está disponível 

para a população de modo geral – isto é, um dicionário é um livro popular entre 

aqueles que buscam explicações rápidas deste e outros termos –, ele pode acabar 

por incutir no leitor uma ideia equivocada e/ou, no mínimo, demasiadamente focada 

em aspectos que podem fomentar o preconceito das pessoas em relação às favelas. 

O termo comunidade consta no mesmo dicionário como: “Qualquer grupo 

social cujos membros habitam uma região determinada, têm um mesmo governo e 

estão irmanados por uma mesma herança cultural e histórica” (FERREIRA, 1999, p. 

517). Diferente da nota concernente à palavra favela, o dicionário traz uma 

explicação sobre o termo comunidade que, de certo modo, gera naturalmente mais 

simpatia pelo leitor do que o termo “favela”. 

Referente ao uso da ‘categoria’ comunidade no lugar de favela, os estudos de 

Freire (2008), na favela Acari, indicam que o uso do termo comunidade é mais 

comum entre os moradores das favelas, como os líderes locais, quando estes 

tentam impressionar pessoas de fora (agentes do setor público) ao expor orgulhosos 

suas contribuições pela “comunidade”. Freire (2008, p. 110) explica que os 

moradores se referem a sua favela como comunidade quando buscam “produzir 

uma imagem pública positiva, desvinculada do estigma homogeneizante já incutido 

na própria noção de favela”. Quanto ao poder público, a referida autora avalia que 

assim como os moradores, “a prefeitura vem optando por este termo [comunidade] 

como a forma politicamente correta de aludir a essas localidades e seus moradores” 

(FREIRE, 2008, p. 111). 

Para além do sentido semântico do termo favela, é importante avaliar que a 

sua construção (positiva e negativa) se dá em um contexto histórico e também se 

constrói a partir da percepção social daqueles que não moram nas favelas. Freire 

(2008, p. 108) explica que o 

 
termo ‘favela’ vem, ao longo do tempo, adquirindo um caráter depreciativo, 
uma vez que em torno desses espaços se construiu no imaginário social 
uma série de mitos ligados à pobreza, à violência e à criminalidade, que se 
refletiam nas ações do poder público neles empreendidas e na consequente 
estigmatização de seus habitantes como pobres, violentos e marginais em 
potencial. 
 
 

Quanto ao uso da ‘categoria’ comunidade no lugar de favela para denominar 

seu território, alguns moradores responderam a uma enquete (“Comunidade X 
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Favela – Qual é o certo?”) do site “Descolando Ideias”82, e destacam-se as seguintes 

respostas de pessoas diferentes: 

“Somos favela e lutamos pelo fim do estigma negativo que as classes sociais 

mais privilegiadas estabeleceram como certo. Favela não é ruim, não é negativo. 

Apenas um lugar que por muito tempo o Estado não assistiu”. 

“Acredito que usar COMUNIDADE é estereotipar o que as pessoas de fora 

pensam sobre a favela”. 

“Não é preferência, eu só uso Favela. Pois acredito que temos que 

desconstruir esse estigma de que favelado é coisa ruim”. 

“Seu conceito estrutural se resume numa questão muito específica, que é 

estar a margem da sociedade”83. 

Estas questões me lembraram de uma situação vivida quando estava em 

visita à favela Babilônia84, na qual ouvi um diálogo que inspira diversas 

ponderações. Na ocasião, presenciou-se uma conversa entre um casal – o homem 

morador da favela Babilônia e a mulher moradora de outra favela –, na qual o 

morador durante o bate-papo utilizou o termo favela ao se referir a outro lugar, mas 

antes mesmo que o rapaz terminasse sua sentença, sua namorada o interpelou: “A 

dos outros é favela, a sua você chama de comunidade”. Prontamente o morador 

rebateu a ‘provocação’ e, diferente do que se imaginava, ele não apenas confirmou 

o comentário de sua parceira, como avaliou: “Aqui é comunidade, as outras são 

favelas”. 

Este trecho dialoga diretamente com a reflexão de Schmitz (1995, p. 180): 

“comunidade é uma dessas palavras cujo significado é sentido entre as pessoas, em 

medida direta com a realidade efetiva e a força da própria comunidade entre elas”. 

Ou seja, todo o afeto que o referido morador tem pelo local onde mora o leva a se 

apropriar de um termo, que para ele denota algo bom, e assim vai ressignificar sua 

                                                           
82

 Segundo seus fundadores o site foi criado por moradores do Complexo do Alemão (RJ) para 
difundir informações sobre as favelas naquela localidade. Nota: convém explicar que não foram 
escolhidas apenas as respostas daqueles que concordam com o uso do termo favela e não 
comunidade. Pelo contrário, não havia, neste site, nenhuma resposta de morador que advogasse 
pelo uso do termo comunidade. Até mesmo os comentários no pé da página, feitos aparentemente 
por moradores de outras favelas, também defendiam o uso da palavra favela como sendo a mais 
correta e alguns ainda sugeriam que a categoria comunidade, quando atrelada aos termos “carente” 
ou “de baixa renda”, é ainda pior do que usar favela. 
83

 Disponível em: <http://descolandoideias.blogspot.com.br/2011/08/comunidade-x-favela-qual-e-o-
certo.html>. Acesso em: 14/jan/2015. 
84

 O morro da Babilônia, como é mais conhecido, está situado no bairro do Leme, zona sul do Rio de 
Janeiro (RJ). 
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favela, elevando-a ao status de comunidade. Ao mesmo tempo ele circunscreve as 

demais naquilo que ele entende como favela – que ao observá-lo percebeu-se, ou 

melhor, foi possível sentir a carga negativa que o morador atribuiu à palavra favela. 

Nesse contexto, entende-se que “talvez os outros lugares, os lugares das outras 

pessoas, não importam – mas aquele lugar especial, seu próprio lugar, importa” 

(BAUMAN, 2003, p. 102). 

Na favela Santa Marta o tema gerou respostas parecidas com as que estão 

presentes na enquete, citada anteriormente. Uma moradora defende o uso do termo 

favela e exclama: 

 
 
Favela é favela e acabou. Não existe esse negócio de comunidade. Acho 
que é uma coisa muito arrumadinha. Não dizendo que a favela é uma coisa 
desorganizada, suja e tudo mais. Mas eu acho bonito grifar favela. É o que 
é. Então, não existe modificar o nome. Agora tá organizado e vamos mudar 
o nome? Se as pessoas falam comigo: você mora na comunidade? Não. Eu 
falo que moro na favela. 
 
 

Outro morador comenta que o uso da palavra comunidade é algo que vem de 

fora da favela: “Pra mim não tem diferença. É mais o que mídia coloca pra gente. É 

uma coisa que vem de fora” (Rodrigo). Diferente dos moradores o guia Alberto 

defende o uso do termo comunidade: 

 
 
Acho que favela é só um modo de falar. Até porque o nome vem de uma 
planta que tinha muito na região, então as pessoas começaram a chamar 
de favela. E comunidade é no sentido literal da palavra. Você viver em 
comunidade, você viver em harmonia com quem tá do seu lado. Você 
ajudar e ser ajudado pelas pessoas próximas. 
 
 

José conclui a discussão e explica que 

 
 
Comunidade é qualquer lugar que tem um círculo de pessoas que moram 
na mesma localidade. Então, um prédio é uma comunidade. Para 
desconstruir as coisas que eles falavam mal, agora favela não é mais 
favela, favela é comunidade. Isso para gente não existe. 
 
 

De tal modo, percebe-se que favela ou comunidade são termos utilizados com 

sentidos diversos pelos diferentes agentes sociais. Cada um utilizando a categoria 

que lhe convém. Freire (2008, p. 109) sugere que não se deve considerar o par 

favela/comunidade como “categorias estáticas, deve-se compreender a forma como 
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são operacionalizadas pelos atores, sendo seus sentidos construídos e 

reconstruídos dinamicamente no cotidiano de suas interações sociais”. 

Concluindo o capítulo, destacam-se outros resultados da pesquisa que 

articulados as noções de campo e habitus, preconizadas por Pierre Bourdieu, 

completam as reflexões iniciadas aqui. 

A fala de um dos guias oferece exemplos que ajudam a entender melhor o 

que é o campo (espaço social da favela) e suas diferenças das demais áreas da 

cidade: 

 
 
A favela tem tudo que tem em todo lugar. Mas, por exemplo, a nossa 
alegria, o nosso encontro, você vê quem sobe e quem desce, falar com o 
próximo, você dar bom dia, boa tarde, boa noite para o seu vizinho, isso só 
nas favelas que têm. Eu tô falando relatos de amigos que moram em 
prédios que dizem que não conhecem o vizinho que mora na frente. Tenho 
senso o de comunidade, que é o senso de te ajudar, de passar a 
informação correta, de buscar um ajudar o outro e crescer de uma forma 
total (José). 
 
 

Contrariando o que algumas pessoas falam sobre a falta de educação dos 

favelados, o exemplo do guia, que é reforçado em diversas falas já destacadas aqui, 

mostra um cidadão muito educado, que segue regras da “boa vizinhança”, mantendo 

um relacionamento amistoso com seus iguais. Vale destacar que de fato não se 

percebe esse tipo de interação entre vizinhos que moram em prédios ou 

condomínios. Afirmo isso com base nas minhas experiências pessoas. A fala dos 

moradores provocou esta reflexão e devo concordar com eles que foi assim. Talvez 

seja diferente em outros prédios, mas não interessa verificar este dado no momento. 

Sobre o habitus, traz-se uma fala que, assim como a anterior, esclarece um 

pouco mais sobre como esta categoria está representada na favela: “Na minha 

opinião ser favelado é ser simples, é ser amigo, é ser parceiro dos vizinhos, 

entendeu? É ter um estilo de vida completamente diferente dos outros, 

completamente simples” (Alberto). 

Sobre o que deveria representar o favelado na sociedade, o guia traça outra 

comparação entre morro e “asfalto” e explana: 

 
 
Favelado é um cara que mora na Barra da Tijuca, mora no Leblon, que não 
tem educação, que não respeita o próximo, que não respeita os idosos, que 
não dá uma bença pra mãe, que xinga o vizinho, que é egoísta. Favelado 
não quer dizer que mora na favela, favelado é qualquer pessoa que pode ter 
um aspecto ruim que as pessoas julgam como se fosse um favelado. A 
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pessoa que mora na favela é um cidadão comum como um outro qualquer. 
Não é porque ele mora na favela que ele tem que ter esse status de 
favelado. Favelado para mim, qualquer ser humano pode ser um favelado. 
Depende da condição que ele exerce na sociedade, de como ele trata o 
próximo, como ele trata um idoso, uma criança, de como ele vive no meio 
entre as pessoas (José). 
 
 

Este ponto ilustra a forma de usar o termo favela no sentido pejorativo, isto é, 

quando a palavra é empregada para denunciar um comportamento desagradável. 

Ficou claro que ele entende que o favelado carrega uma marca que é uma 

construção de fora. Seu desabafo está ligado ao fato dele entender que existem 

pessoas mal educadas em todos os lugares da cidade, logo se ser favelado está 

ligado a isso, tem favelado nestes locais também. 

Concernente ao campo e habitus do objeto de estudo, conclui-se com a fala 

do turista carioca, para que se possa compreender um pouco mais de como um 

morador vizinho às favelas a enxerga. O referido entrevistado explana sobre o termo 

favelado, ao mesmo em que caracteriza, por exemplo, o habitus e a héxis dos 

moradores: 

 
 
É um termo pejorativo que é usado muito para ofender quem não é 
favelado. Aí você fala favelado porque a pessoa se veste mal, a pessoa se 
porta mal, se porta de forma inadequada, é mal educada, ou faz alguma 
cagada. Se tu começa a fazer barulho, por exemplo. É tu se portar como 
favelado. Se tu se veste de uma forma ruim, sei lá, uma bermuda de praia 
com uma camisa mais arrumada, aí tu fica Paraíba ou então favelado, 
sacou? Na minha realidade

85
 é muito usado como termo pejorativo. Na 

prática a gente tem pouco contato. O asfalto tem pouco contato com quem 
mora no morro. Eu percebo que [o termo] é muito usado por gente do 
asfalto que usa o termo de forma pejorativa pra deixar essa pessoa mal, por 
alguma atitude dela que não foi educada, não foi comportada, não foi uma 
atitude dentro de um padrão (Bruno). 
 
 

O capítulo encerra deixando evidências de que existem muitas contradições 

ao que vem a ser a favela para moradores e turistas (nacionais e internacionais). De 

maneira especial interessa indicar que os agentes sociais dominantes (guias locais) 

do subcampo (turismo) empreendem grande energia para reconstruir a forma como 

os agentes externos (turistas) enxergam a dinâmica do campo (favela).  
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 O entrevistado disse que mora no bairro do Leblon. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta dissertação objetivou-se analisar os efeitos do fenômeno turístico no 

campo (a favela) e no habitus (moradores) da favela Santa Marta. Para cumprir e 

corroborar com a proposta do objetivo geral, foi preciso: 

a) Examinar o desenvolvimento do fenômeno turístico na favela, como 

forma de contextualizar o objeto de estudo; 

b) Descrever a dinâmica do campo estudado compreendendo as relações 

de força/disputas entre os agentes endógenos (moradores); 

c) Estudar como o processo de turisficação pode afetar o habitus da 

comunidade anfitriã; 

d) Analisar a relação entre campo e habitus de Bourdieu, apontando como 

tais conceitos contribuem para a compreensão do fenômeno do turismo em favela. 

A partir dos estudos realizados para atingir os objetivos propostos nesta 

dissertação, pôde-se verificar que adotando as noções de campo e habitus, 

postuladas por Pierre Bourdieu, foi possível construir um arcabouço teórico-

metodológico para basear diversas reflexões, e, ao mesmo tempo, esta abordagem 

permitiu avançar e trazer novas contribuições para os estudos científicos sobre 

turismo em favela. 

Concernente aos objetivos específicos, traçados para atingir o objetivo central 

da pesquisa, convém indicar que o primeiro – Examinar o desenvolvimento do 

fenômeno turístico na favela, como forma de contextualizar o objeto de estudo – foi 

cumprido após ser feita a análise de diversos trabalhos científicos que abordam o 

tema “turismo em favela” direta e indiretamente. Além disso, a pesquisa de campo 

contribuiu com a construção da contextualização do objeto, uma vez que as 

entrevistas revelaram diversas informações que ajudam a compreender o espaço 

social estudado: a favela Santa Marta. 

Para alcançar o segundo objetivo específico – Descrever a dinâmica do 

campo estudado compreendendo as relações de força/disputas entre os agentes 

endógenos (moradores) – foi necessário apresentar a dinâmica da favela, enquanto 

campo produtor de habitus, doxa. Nessa perspectiva, foi possível entender quais são 

as relações de força, tipos de disputas que são desenvolvidas no campo (favela), 

especialmente naquilo que ficou estabelecido como subcampo, o turismo. 
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A parte empírica da pesquisa revelou, por exemplo, que este subcampo é 

dominado pelos guias locais daquela favela. Estes são os que têm maior interesse 

no subcampo, e eles definem a doxa do espaço. A dinâmica do turismo local parece 

ser afetada basicamente por dois motivos. O primeiro é a forma como guias de 

agências externas atuam dentro da favela, sem que os anfitriões possam, de fato, 

regular sua entrada, pois com a pacificação a favela se tornou efetivamente um 

espaço público. O segundo é a violência. Quando ocorre algum desequilíbrio na 

segurança do local, a atividade turística sofre diretamente com isso. 

O penúltimo objetivo específico – Estudar como o processo de turisficação 

pode afetar o habitus da comunidade anfitriã – foi completado a partir da análise dos 

dados coletados no trabalho de campo. Os resultados obtidos indicaram que o 

habitus coletivo dos moradores do morro Santa Marta parece estar “protegido” 

devido ao fato do fluxo turístico não ser grande o suficiente e, especialmente, pôde-

se observar que o contato entre moradores e turistas é muito rápido e volátil. O tour 

tem restrições que o impedem de afetar uma estrutura como o habitus, por exemplo: 

o limite de tempo (média de duas horas) torna o encontro entre moradores e turistas 

efêmero e é nítida a dificuldade que visitantes e visitados têm de interagir neste 

contexto. Contudo, o habitus individual, do guia local, apresenta certa variação, pois 

a troca que ele estabelece com o turista pode acabar lhe afetando. 

Destaca-se como ponto principal a interação entre guias e turistas 

estrangeiros. A fala dos guias revela que eles aprendem muito com estes turistas 

porque seus estilos de vida são diferentes. Para alguns a vinda do turista é tão 

positiva que só a sua presença na favela já denotaria que ela se tornou um lugar 

melhor, que não é o local perigoso e pobre, como fora taxado anteriormente. 

Por fim, para cumprir com o último objetivo – Analisar a relação entre campo e 

habitus de Bourdieu, apontando como tais conceitos contribuem para a 

compreensão do fenômeno do turismo em favela –, foi necessário se aprofundar nos 

estudos das noções de Pierre Bourdieu e turismo em favela, presentes no 

referencial teórico (capítulo 2) e na metodologia (capítulo 3). 

Orientada pelo o que fora estabelecido nos capítulos 2 e 3, a pesquisa de 

campo revelou que as noções de campo e habitus podem contribuir como uma 

abordagem teórico-metodológica consistente para os estudos da favela e da 

atividade turística que ocorre nessas localidades. 
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A partir das noções preconizadas por Pierre Bourdieu foi possível articular 

algumas ponderações que acredito só terem sido possíveis devido à pesquisa de 

campo ter seguido esta abordagem qualitativa. 

De tal modo, defendo a ideia de que o turismo em favela não alterou (até o 

momento) o campo e o habitus propriamente ditos da favela e dos favelados. O que 

ocorre é que os guias transformam o campo e o habitus dos moradores em algo 

exótico/interessante para vender essa outra realidade. Nessa perspectiva, a mídia, 

também contribui com essa construção, mesmo que ela reforce os estigmas ruins da 

favela, diferentemente dos guias, que vendem o oposto do que aparece em jornais, 

por exemplo. 

Os turistas que por vezes saem da favela maravilhados por terem encontrado 

pessoas felizes em um local que, a princípio, seria o lugar da falta de segurança e 

felicidade, cheia de perigo e pobreza, parecem não entender – ou não se interessam 

de fato – que o que presenciaram foi apenas um fragmento do dia a dia da favela. 

Na pesquisa realizada verificou-se que os turistas (nacionais e internacionais) 

mudam de ideia quanto ao que é a favela. Contudo, percebe-se que o discurso dos 

guias locais têm uma força que molda o ponto de vista do visitante de tal forma que 

eles quase negam a existência dos problemas que a favela enfrenta. A máxima de 

que os moradores são felizes supera qualquer um dos problemas avistados durante 

o roteiro do favela tour. 

Os visitantes ficam felizes por verem que os moradores têm iniciativas 

empreenderas, por exemplo. Mas não sabem que na realidade, os empreendedores 

reclamam da grande dificuldade encontrada por eles de se inserir no mercado. Um 

dos empreendedores chega a comentar que, pelo fato do seu negócio estar 

localizado na favela, ele tem que “acertar” sempre. Para o morador, os comerciantes 

locais não podem cometer erros, porque se isso acontecer são avaliados 

negativamente, e aqueles que são de fora da favela alegam que o motivo da falha 

cometida, seja ela qual for, reside no fato de ser algo que vem da favela, ou seja, é 

ruim porque veio daquele local; reforçando o preconceito com a localidade. 

Todas essas análises e processo de pesquisa possibilitaram não só alcançar 

o objetivo geral, mas também permitiu responder ao problema proposto nesta 

dissertação: o turismo na favela Santa Marta pode afetar a dinâmica do campo e a 

construção do habitus da comunidade anfitriã? 
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O turismo altera o habitus e o campo, mas só a forma como são apresentados 

aos visitantes. Não há, por enquanto, nenhuma alteração realmente consistente no 

que acontece no dia a dia da favela Santa Marta. Talvez no futuro esta e outras 

favelas apresentem mudanças mais consistentes. 

Até o momento o que se pode afirmar realmente sobre o que acontece no 

Santa Marta é a venda de uma favela “inventada”, não porque os guias criam 

histórias fabulosas para dar destaque à favela, mas sim porque o turista não tem 

contato com todos os eventos (bons e ruis) que acontecem no morro. Com apenas 

duas horas de tour não é possível que o visitante experiencie os dramas vividos 

pelos moradores, tampouco esses temas são aprofundados. O discurso é de que 

está tudo bem, apesar de nitidamente não estar. 

Pouco é falado do que falta na favela. Falta infraestrutura, higiene das ruas – 

as vielas estão sujas, muitas vezes com fezes de cachorro –, segurança – conflitos 

entre policias e traficantes acontecem e os moradores ficam à mercê dos resultados 

deste confronto –, organização – especialmente no aspecto urbanístico –, educação 

formal – escolas/creches de qualidade –, e finalmente, faltam ações consistentes do 

poder público para melhorar a qualidade de vida da população. 

Concernente às dificuldades encontradas ao longo da produção desta 

pesquisa, destaca-se a coleta e a análise dos dados e os atrasos na pesquisa 

devido à falta de segurança do local. O pesquisador pode subir o morro e aplicar um 

roteiro, fazer perguntas aos moradores, sem grandes complicações, porque a favela 

é tema de diversas pesquisas, logo seus residentes já estão acostumados com o 

fato de terem pesquisadores no local. Contudo, percebe-se, após entrar no campo, 

que existem pessoas que podem contribuir mais com a coleta de dados. Como em 

todo campo de estudos existem aqueles que podem colaborar com informações que 

ajudam no avanço da pesquisa. 

Chegar às pessoas certas é, provavelmente, o maior desafio de um 

pesquisador que entra na favela. No caso aqui apresentado, este problema foi 

minimizado devido ao fato de eu já ter desenvolvido outro trabalho na favela Santa 

Marta. 

Analisar as informações fornecidas pelos entrevistados foi o outro desafio da 

investigação, porque cada entrevistado apresentava uma intenção para defender ou 

não um ponto de vista, e foi possível perceber que, principalmente, os guias 

tentaram (re)criar para mim a mesma comunidade vendida no favela tour. 
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Perceber as variações de discurso foi um processo moroso, mas acredita-se 

que sanado devido ao fato dos instrumentos de pesquisa abarcarem 

questionamentos que trouxeram o melhor do campo. Ainda que alguns entrevistados 

dessem respostas evasivas, outros complementavam as lacunas deixadas. Portanto, 

o processo de análise e exposição de resultados se mostrou mais difícil, pois foi 

necessário estar atento a cada dado revelado. 

Referente aos atrasos da pesquisa de campo devido à falta de segurança, 

estes foram expostos no capítulo alusivo à metodologia. Infelizmente espaços como 

as favelas ainda sofrem com os confrontos entre policiais e traficantes. Como 

relatado anteriormente, a favela Santa Marta passou por esses momentos enquanto 

realizava a minha pesquisa e, consequentemente, não pude desenvolvê-la naquela 

localidade por um período, visto que não havia o que fazer a não ser esperar a 

situação se normalizar ou entrevistar algumas pessoas na entrada do morro. 

Por fim, sugere-se que o fenômeno turístico que ocorre nas favelas continue 

sendo pesquisado por meio de diferentes abordagens teórico-metodológicas, pois 

assim novos dados e resultados podem surgir deste campo. Acredita-se que esta 

temática ainda apresenta diversas questões que precisam ser elucidadas, e por este 

motivo espera-se que outros pesquisadores – de turismo e demais áreas do 

conhecimento – desenvolvam novos estudos sobre as favelas.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA – MORADORES 

 

Nome: 

Idade: 

Formação: 

 

1. Desde quando mora no Santa Marta? 

 

2. Mora com quem? 

 

3. Qual o seu trabalho?  

 

4. O que caracterizaria uma favela? O que a diferencia das outras áreas da 

cidade? Quando a gente escuta “isso é coisa de favelado”, o que seria ser favelado? 

Que tipos de comportamentos o favelado aprende na favela? 

 

5. Para você o que é turismo? 

 

6. O que você entende sobre turismo em favela? O que acha que é? 

 

7. Sabe como funciona este turismo? Quais são os principais atrativos e as 

principais atividades desenvolvidas? 

 

8. Por que você acha que o turista sobe o morro? Você acredita que ele está em 

busca de quê? O que ele quer ver/conhecer? 

 

9. Quando você pensa no turista, o que lhe vem a cabeça? Que imagem você 

forma dessa pessoa? 

 

10. Foi divulgado recentemente que alguns estrangeiros estão optando por morar 

em comunidades pacificadas. Como você vê essa entrada de estrangeiros na 

comunidade? Você acredita que a chegada dessas pessoas pode mudar algo na 

vida da favela e seus moradores? 

(Aprofundar: Você já percebe alguma mudança ou pode projetar alguma mudança 

que venha a ocorrer?). 

 

11. Por que motivo você acredita que eles (estrangeiros) escolhem morar em uma 

favela? Você acha que eles morariam na comunidade mesmo que ela não fosse 

pacificada? 

 

12. Você tem conhecimento de moradores que não gostam da presença dos 

turistas? Já soube de algum conflito? 
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13. Você consegue perceber o surgimento de novos negócios na comunidade 

para atender especificamente este novo público (turistas)? 

 

14. Você sabe quais são os projetos sociais que acontecem hoje na favela? O 

que você acha que destes projetos? Já recebeu algum tipo de ajuda? 

 

15. O que você acha do Turismo para o Santa Marta? Em sua opinião, quais são 

os impactos/efeitos que o turismo pode causar no espaço social da favela? O que 

poderia ser melhorado? 

 

16. Você acredita que o convívio intenso com turistas afeta de alguma forma o 

estilo de vida dos moradores e a dinâmica da favela? 

 

17. Como vocês (moradores) querem ser percebidos? E, qual a imagem querem 

que os turistas levem do Santa Marta e sua população? 

 

18. Quanto custava em média o aluguel de um quarto ou casa antes dessa 

massificação do turismo e quanto custa hoje? 

(Aprofundar: se houve um aumento, acredita que é devido ao turismo?). 

 

19. Você acha que a atração turística na favela tem a ver com a exploração da 

pobreza? Conhece alguém que trabalha com esse tipo de turismo? O que acha das 

pessoas que ganham dinheiro com isso? 

 

20. Você sabe se os ganhos com esse turismo são compartilhados de alguma 

forma com a comunidade? 

 

21. Se o turista viesse e não gastasse nada dentro da favela. Se ele só quiser 

visitar, faz diferença? 

 

22. O que é (espaço) público ou privado na favela, isto é, onde o turista pode ou 

não ir sem invadir o espaço do morador? 

 

23. Você sabe se existem regras para explorar a favela turisticamente? Se sim, 

quais são? Quem estabelece essas regras? Elas são respeitadas por todos? 

 

24. Quanto aos traficantes de drogas, eles estabelecem regras de convivência? 

Você acha que existem regras para o turismo também? 

 

25. Turistas sobem o morro para consumir drogas? Como você vê isso? 

 

26. Você já interagiu com algum turista? Como se sentiu ou sentiria se ele tirasse 

uma foto sua? O que você acha que interessa ao turista registrar? 
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27. O que você acha que não pode ser registrado em foto/vídeo dentro da favela? 

 

28. Qual a diferença entre comunidade e favela p/ você? 

(Aprofundar: Para o turismo o que mais interessa, a comunidade ou a favela?). 

 

29. Se a favela virar comunidade – aquela organizada (física e socialmente) e 

segura – os turistas continuarão a subir os morros? Ou a ausência de todos os 

estigmas que a favela traz a tornaria um lugar menos interessante para os turistas? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA – GUIAS LOCAIS 

 

Nome: 

Idade: 

Formação: 

 

1. Desde quando mora no Santa Marta? 

 

2. Quantos moradores são no total? E quantas casas? 

 

3. Qual o seu trabalho?  

 

4. Conte um pouco sobre a sua trajetória e como começou a desempenhar esta 

atividade. 

 

5. O que caracterizaria uma favela? O que a diferencia das outras áreas da 

cidade? Quando a gente escuta “isso é coisa de favelado”, o que seria ser favelado? 

Que tipos de comportamentos o favelado aprende na favela? 

 

6. Para você o que é turismo? 

 

7. Como se iniciou o turismo no Santa Marta? Quando aconteceu? Quem foram 

os principais envolvidos? 

 

8. Como funciona este turismo? Quais são os principais atrativos e as principais 

atividades desenvolvidas? 

 

9. O que você fazia antes de trabalhar com turismo em favela? O que te fez 

mudar e/ou motivou a trabalhar com turismo? 

 

10. Qualquer um pode trabalhar como guia na favela? Para além da formação 

acadêmica/profissional, o que é preciso para ser um guia na favela? 

 

11. Os guias têm um líder? Existe um grupo que organiza a atividade turística na 

favela? Você sabe da existência do “comitê de turismo” local? O que pretende o 

Comitê? Faz parte dele? Já frequentou alguma reunião? Você se lembra de alguma 

decisão tomada por este grupo? 

 

12. Como era o turismo na comunidade antes das UPPs? Tinham muitos turistas? 

Você tem conhecimento do que foi o projeto Rio Top Tour? O que acha que o 

projeto-piloto representa para o turismo da comunidade? 
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13. Por que o turista sobe o morro? Você acredita que ele está em busca de quê? 

O que ele mais pede p/ ver/conhecer? 

 

14. Foi divulgado recentemente que alguns estrangeiros estão optando por morar 

em comunidades pacificadas. Como você vê essa entrada de estrangeiros na 

comunidade? Você acredita que a chegada dessas pessoas pode mudar algo na 

vida da favela e seus moradores? 

 

15. Você já percebe alguma mudança ou pode projetar alguma mudança que 

venha a ocorrer? 

 

16. Por que motivo você acredita que eles (estrangeiros) escolhem morar em uma 

favela? Você acha que eles morariam na comunidade mesmo que ela não fosse 

pacificada? 

 

17. Como é o relacionamento entre os moradores locais e os estrangeiros, agora 

seus vizinhos? 

 

18. Você tem conhecimento de moradores que não gostam da presença dos 

turistas? Já soube de algum conflito? 

 

19. Você consegue perceber o surgimento de novos negócios na comunidade 

para atender especificamente este novo público (turistas)? 

 

20. Há turistas brasileiros que visitam o morro? E cariocas? Qual o perfil destes 

turistas? Geralmente de quais lugares ele vem? 

 

21. Quais são os projetos sociais que acontecem hoje na favela? O que você 

acha que destes projetos? 

 

22. O que você acha do Turismo para o Santa Marta? Em sua opinião, quais são 

os impactos/efeitos que o turismo pode causar no espaço social da favela? O que 

poderia ser melhorado? 

 

23. Você acredita que o convívio intenso com turistas afeta de alguma forma 

estilo de vida dos moradores e a dinâmica da favela? 

(Aprofundar: acredita que pode alterar ou alterou seu modo de ser e viver dentro e 

fora da favela?). 

 

24. Que imagem da favela o turista tem fixada que o leva a visitar esse local? 

Será que essa imagem muda após visitar a favela ou sua passagem é tão rápida 

que sequer lhe permite redefinir essa imagem? 

 

25. Se você pudesse morar em outro lugar, você sairia da favela? 



158 
 

 

25. Como vocês (moradores) querem ser percebidos? E, qual a imagem querem 

que os turistas levem do Santa Marta e sua população? 

(Aprofundar: Vocês têm um cuidado com a imagem da favela, isto é, ao ajudar o 

turista a compreender onde ele está, tentam criar uma imagem?). 

 

26. Quanto custava em média o aluguel de um quarto ou casa antes dessa 

massificação do turismo e quanto custa hoje? 

(Aprofundar: se houve um aumento, acredita que é devido ao fluxo turístico?). 

 

27. Você tem conhecimento da existência de donos de empreendimentos que não 

são moradores da comunidade? Se sim, o que você acha da entrada destas 

pessoas na comunidade? 

 

28. Como é o relacionamento dos guias locais com as operadoras de turismo que 

trazem turistas p/ o Santa Marta? 

 

29. Você acha que a atração turística na favela tem a ver com a exploração da 

pobreza? Como você se vê nesse processo ao ter ganhos financeiros com esse tipo 

de o turismo na favela? 

 

30. Como você acha que os moradores veem o turismo na favela? 

(Aprofundar: Os moradores veem o turismo como uma possibilidade de 

desenvolvimento econômico ou como mais uma forma de exploração?). 

 

31. Como são compartilhados os ganhos com a comunidade? 

 

32. O que é (espaço) público ou privado na favela, isto é, onde o turista pode ou 

não ir sem invadir o espaço do morador? 

 

33. Existem regras para explorar esse espaço turisticamente? Se sim, quais são? 

Quem estabelece essas regras? Elas são respeitadas por todos? 

 

34. Quanto aos traficantes de drogas, eles têm alguma influencia na atividade 

turística? Existem regras de convivência impostas por este grupo? 

 

35. Algum turista já lhe pediu ajuda para comprar drogas? Turistas sobem o 

morro para consumir drogas? Como vocês veem isso? 

 

36. Os moradores da favela se sentem e se posicionam apenas como objetos do 

olhar estrangeiro ou também como agentes ativos de um encontro entre diferentes? 

Como é mediado esse encontro? 
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37. Os turistas fazem comentários comparando a favela com outras partes da 

cidade? O quanto da favela eles conhecem? 

(Aprofundar: Será que o turista faz esse comparativo ou sequer reflete sobre as 

diferenças entre as áreas urbanas/bairros visitadas?). 

 

38. Como vocês se sentem em relação as fotos que são tiradas de vocês e do 

local onde moram? O que você acha que interessa ao turista registrar? 

 

39. O que não pode ser registrado em foto/vídeo dentro da favela? 

 

40. Qual a diferença entre comunidade e favela? 

(Aprofundar: Para o turismo o que mais interessa, a comunidade ou a favela?). 

 

41. Se a favela virar comunidade – aquela organizada (física e socialmente) e 

segura – os turistas continuarão a subir os morros? Ou a ausência de todos os 

estigmas que a favela traz a tornaria um lugar menos interessante para os turistas? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA – EMPREENDEDORES 

 

Nome: 

Idade: 

Formação: 

 

1. Desde quando mora no Santa Marta? 

 

2. Qual o seu trabalho?  

 

3. Conte um pouco sobre a sua trajetória e como começou a desempenhar esta 

atividade. 

 

4. O que caracterizaria uma favela? O que a diferencia das outras áreas da 

cidade? Quando a gente escuta “isso é coisa de favelado”, o que seria ser favelado? 

Que tipos de comportamentos o favelado aprende na favela? 

 

5. Você montou seu negócio especialmente para atender os turistas? 

 

6. Para você o que é turismo? 

 

7. Como se iniciou o turismo no Santa Marta? Quando aconteceu? Quem foram 

os principais envolvidos? 

 

8. Como funciona este turismo? Quais são os principais atrativos e as principais 

atividades desenvolvidas? 

 

9. O que você fazia antes de trabalhar com turismo em favela? O que te fez 

mudar e/ou motivou a trabalhar com turismo? 

 

10. Qualquer um pode trabalhar como guia na favela? Para além da formação 

acadêmica/profissional, o que é preciso para ser um guia na favela? 

 

11. Os guias têm um líder? Existe um grupo que organiza a atividade turística na 

favela? Você sabe da existência do “comitê de turismo” local? O que pretende o 

Comitê? Faz parte dele? Já frequentou alguma reunião? Você se lembra de alguma 

decisão tomada por este grupo? 

 

12. Como era o turismo na comunidade antes das UPPs? Tinham muitos turistas? 

Você tem conhecimento do que foi o projeto Rio Top Tour? O que acha que o 

projeto-piloto representa para o turismo da comunidade? 

 



161 
 

13. Por que o turista sobe o morro? Você acredita que ele está em busca de quê? 

O que ele mais pede p/ ver/conhecer? 

 

14. Foi divulgado recentemente que alguns estrangeiros estão optando por morar 

em comunidades pacificadas. Como você vê essa entrada de estrangeiros na 

comunidade? Você acredita que a chegada dessas pessoas pode mudar algo na 

vida da favela e seus moradores? 

 

15. Você já percebe alguma mudança ou pode projetar alguma mudança que 

venha a ocorrer? 

 

16. Por que motivo você acredita que eles (estrangeiros) escolhem morar em uma 

favela? Você acha que eles morariam na comunidade mesmo que ela não fosse 

pacificada? 

 

17. Como é o relacionamento entre os moradores locais e os estrangeiros, agora 

seus vizinhos? 

 

18. Você tem conhecimento de moradores que não gostam da presença dos 

turistas? Já soube de algum conflito? 

 

19. Você consegue perceber o surgimento de novos negócios na comunidade 

para atender especificamente este novo público (turistas)? 

 

20. Há turistas brasileiros que visitam o morro? E cariocas? Qual o perfil destes 

turistas? Geralmente de quais lugares ele vem? 

 

21. Quais são os projetos sociais que acontecem hoje na favela? O que você 

acha que destes projetos? 

 

22. O que você acha do Turismo para o Santa Marta? Em sua opinião, quais são 

os impactos/efeitos que o turismo pode causar no espaço social da favela? O que 

poderia ser melhorado? 

 

23. Você acredita que o convívio intenso com turistas afeta de alguma forma 

estilo de vida dos moradores e a dinâmica da favela? 

(Aprofundar: acredita que pode alterar ou alterou seu modo de ser e viver dentro e 

fora da favela?). 

 

24. Que imagem da favela o turista tem fixada que o leva a visitar esse local? 

Será que essa imagem muda após visitar a favela ou sua passagem é tão rápida 

que sequer lhe permite redefinir essa imagem? 
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25. Como vocês (moradores) querem ser percebidos? E, qual a imagem querem 

que os turistas levem do Santa Marta e sua população? 

(Aprofundar: Vocês têm um cuidado com a imagem da favela, isto é, ao ajudar o 

turista a compreender onde ele está, tentam criar uma imagem?). 

 

26. Quanto custava em média o aluguel de um quarto ou casa antes dessa 

massificação do turismo e quanto custa hoje? 

(Aprofundar: se houve um aumento, acredita que é devido ao fluxo turístico?). 

 

27. Você tem conhecimento da existência de donos de empreendimentos que não 

são moradores da comunidade? Se sim, o que você acha da entrada destas 

pessoas na comunidade? 

 

28. Como é o relacionamento das agencias de turismo local com as operadoras 

de turismo que trazem turistas p/ o Santa Marta? Há uma parceria? 

 

29. Você acha que a atração turística na favela tem a ver com a exploração da 

pobreza? Como você se vê nesse processo ao ter ganhos financeiros com esse tipo 

de o turismo na favela? 

 

30. Como você acha que os moradores veem o turismo na favela? 

(Aprofundar: Os moradores veem o turismo como uma possibilidade de 

desenvolvimento econômico ou como mais uma forma de exploração?). 

 

31. Como são compartilhados os ganhos com a comunidade? 

 

32. O que é (espaço) público ou privado na favela, isto é, onde o turista pode ou 

não ir sem invadir o espaço do morador? 

 

33. Existem regras para explorar esse espaço turisticamente? Se sim, quais são? 

Quem estabelece essas regras? Elas são respeitadas por todos? 

 

34. Quanto aos traficantes de drogas, eles têm alguma influencia na atividade 

turística? Existem regras de convivência impostas por este grupo? 

 

35. Existe algum relato de turista já que pediu ajuda para comprar drogas? 

Turistas sobem o morro para consumir drogas? Como vocês veem isso? 

 

36. Os moradores da favela se sentem e se posicionam apenas como objetos do 

olhar estrangeiro ou também como agentes ativos de um encontro entre diferentes? 

Como é mediado esse encontro? 
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37. Os moradores da favela se sentem e se posicionam apenas como objetos do 

olhar estrangeiro ou também como agentes ativos de um encontro entre diferentes? 

Como é mediado esse encontro? 

 

38. Os turistas fazem comentários comparando a favela com outras partes da 

cidade? O quanto da favela eles conhecem? 

(Aprofundar: Será que o turista faz esse comparativo ou sequer reflete sobre as 

diferenças entre as áreas urbanas/bairros visitadas?). 

 

39. Como vocês se sentem em relação as fotos que são tiradas de vocês e do 

local onde moram? O que você acha que interessa ao turista registrar? 

 

40. O que não pode ser registrado em foto/vídeo dentro da favela? 

 

41. Qual a diferença entre comunidade e favela? 

(Aprofundar: Para o turismo o que mais interessa, a comunidade ou a favela?). 

 

42. Se a favela virar comunidade – aquela organizada (física e socialmente) e 

segura – os turistas continuarão a subir os morros? Ou a ausência de todos os 

estigmas que a favela traz a tornaria um lugar menos interessante para os turistas? 

  



164 
 

APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA – LÍDER COMUNITÁRIO 

 

Nome: 

Idade: 

Formação: 

 

1. Desde quando mora no Santa Marta? 

 

2. Quantos moradores são no total? E quantas casas? 

 

3. Qual o seu trabalho?  

 

4. Conte um pouco sobre a sua trajetória e como começou a desempenhar esta 

atividade. 

 

5. O que caracterizaria uma favela? O que a diferencia das outras áreas da 

cidade? Quando a gente escuta “isso é coisa de favelado”, o que seria ser favelado? 

Que tipos de comportamentos o favelado aprende na favela? 

 

6. Para você o que é turismo? 

 

7. Como se iniciou o turismo no Santa Marta? Quando aconteceu? Quem foram 

os principais envolvidos? 

 

8. Você sabe como funciona este turismo? 

 

9. O que é vendido como atrativos e quais são as principais atividades 

desenvolvidas? 

 

10. Por que esse tipo de turismo cresceu nos últimos anos? 

 

11. O que você acha daqueles (moradores) que trabalham como turismo em 

favela? 

 

12. Qualquer um pode trabalhar como guia na favela? Para além da formação 

acadêmica/profissional, o que é preciso para ser um guia na favela? 

 

13. 10. Os guias têm um líder? Existe um grupo que organiza a atividade 

turística na favela? Você sabe da existência do “comitê de turismo” local? O que 

pretende o Comitê? Faz parte dele? Já frequentou alguma reunião? Você se lembra 

de alguma decisão tomada por este grupo? 
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14. Como era o turismo na comunidade antes das UPPs? Tinham muitos turistas? 

Você tem conhecimento do que foi o projeto Rio Top Tour? O que acha que o 

projeto-piloto representa para o turismo da comunidade? 

 

15. Por que o turista sobe o morro? Você acredita que ele está em busca de quê? 

Você sabe o que os guias mostram e/ou falam para eles? Que lugares você acredita 

que o turista deveria conhecer e não conhece? Por quê? 

 

16. Foi divulgado recentemente que alguns estrangeiros estão optando por morar 

em comunidades pacificadas. Como você vê essa entrada de estrangeiros na 

comunidade? Você acredita que a chegada dessas pessoas pode mudar algo na 

vida da favela e seus moradores? 

 

17. Você já percebe alguma mudança ou pode projetar alguma mudança que 

possa ocorrer? 

 

18. Por que motivo você acredita que eles (estrangeiros) escolhem morar em uma 

favela? Você acha que eles morariam na comunidade mesmo que ela não fosse 

pacificada? 

 

19. Como é o relacionamento entre os moradores locais e os estrangeiros, agora 

seus vizinhos? 

 

20. Você tem conhecimento de moradores que não gostam da presença dos 

turistas? Já soube de algum conflito? 

(Aprofundar: Você já teve que intervir como presidente da associação?). 

 

21. Você consegue perceber o surgimento de novos negócios na comunidade 

para atender especificamente este novo público (turistas)? 

 

22. Há turistas brasileiros que visitam o morro? E cariocas? 

(Aprofundar: Você acredita que o preconceito com a favela pode ter diminuído com a 

constante subida de turistas?). 

 

23. Quais são os projetos sociais que acontecem hoje na favela? O que você 

acha que destes projetos? 

 

24. O que você acha do Turismo para o Santa Marta? Em sua opinião, quais são 

os impactos/efeitos que o turismo pode causar no espaço social da favela? O que 

poderia ser melhorado? 

 

25. Você acredita que o convívio intenso com turistas afeta de alguma forma 

estilo de vida dos moradores e a dinâmica da favela? 
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(Aprofundar: acredita que pode alterar ou alterou seu modo de ser e viver dentro e 

fora da favela?). 

 

26. Que imagem da favela o turista tem fixada que o leva a visitar esse local? 

Será que essa imagem muda após visitar a favela ou sua passagem é tão rápida 

que sequer lhe permite redefinir essa imagem? 

 

27. Você acredita que os guias têm um cuidado com a imagem da favela passada 

ao turista? Como vocês (moradores) querem ser percebidos? E, qual a imagem 

querem que os turistas levem do Santa Marta e sua população? 

 

28. Quanto custava em média o aluguel de um quarto ou casa antes dessa 

massificação do turismo e quanto custa hoje? 

(Aprofundar: se houve um aumento, acredita que é devido ao fluxo turístico?). 

 

29. Você tem conhecimento da existência de donos de empreendimentos que não 

são moradores da comunidade? Se sim, o que você acha da entrada destas 

pessoas na comunidade? 

 

30. Você acha que a atração turística na favela tem a ver com a exploração da 

pobreza? Como você se vê nesse processo? 

 

31. Os moradores veem o turismo como uma possibilidade de desenvolvimento 

econômico ou como mais uma forma de exploração? 

 

32. Como são compartilhados os ganhos com a comunidade? 

 

33. O que é (espaço) público ou privado na favela, isto é, onde o turista pode ou 

não ir sem invadir o espaço do morador? 

 

34. Existem regras para explorar esse espaço turisticamente? Se sim, quais são? 

Quem estabelece essas regras? Elas são respeitadas por todos? 

 

35. Quanto aos traficantes de drogas, eles têm alguma influencia na atividade 

turística? Existem regras de convivência impostas por este grupo? 

 

36. Turistas sobem o morro para consumir drogas? Como vocês veem isso? 

 

37. Os moradores da favela se sentem e se posicionam apenas como objetos do 

olhar estrangeiro ou também como agentes ativos de um encontro entre diferentes? 

 

38. Até que ponto os turistas realmente conhecem a favela e seus moradores 

para poder traçar um paralelo com as outras áreas da cidade? 
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39. Como vocês se sentem em relação as fotos que são tiradas de vocês e do 

local onde moram? O que você acha que interessa ao turista registrar? 

 

40. O que não pode ser registrado em foto/vídeo dentro da favela? 

 

41. Qual a diferença entre comunidade e favela? 

(Aprofundar: Para o turismo o que mais interessa, a comunidade ou a favela?). 

 

42. Se a favela virar comunidade – aquela organizada (física e socialmente) e 

segura – os turistas continuarão a subir os morros? Ou a ausência de todos os 

estigmas que a favela traz a tornaria um lugar menos interessante para os turistas? 

 

43. Você é a favor do turismo em favela, isto é, acredita que ele deve continuar e, 

talvez, crescer? 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA – TURISTAS 

 

Nome: 

Idade: 

Formação: 

 

1. O que você pensava sobre a favela antes do tour? Por que você quis visitar 

uma favela? 

 

2. Você acredita que agora conhece a favela? Conhece mais sobre o Rio de 

Janeiro e Brasil? 

 

3. O que chamou sua atenção na favela enquanto andava por ela? Que 

elementos você fixou em sua mente? 

 

4. Após o tour, o que mudou em relação a favela? 

 

5. O que você viu de bom e de ruim na favela que não tem na sua cidade? 


