
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU EM TURISMO 

PPGTUR-UFF  

 

 

TAMARA DA SILVA HENRIQUE 

 

 

 

 

O TURISMO PARA PESSOAS DA TERCEIRA IDADE NO RIO DE 
JANEIRO: UMA ANÁLISE DO BAIRRO DE COPACABANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2019 



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TURISMO 

 

 

 

 

TAMARA DA SILVA HENRIQUE 

 

 

 

 

 

O TURISMO PARA PESSOAS DA TERCEIRA IDADE NO RIO DE JANEIRO: UMA 
ANÁLISE DO BAIRRO DE COPACABANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2019 



TAMARA DA SILVA HENRIQUE 

 

 

 

 

O TURISMO PARA PESSOAS DA TERCEIRA IDADE NO RIO DE JANEIRO: UMA 
ANÁLISE DO BAIRRO DE COPACABANA 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Turismo como requisito parcial para 
obtenção do Grau de Mestre. Área de 
concentração: Turismo e Sociedade. 
Linha de pesquisa: Turismo, Cultura e 
Ambiente. 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcello de Barros Tomé Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2019 



Ficha catalográfica automática - SDC/BCG
Gerada com informações fornecidas pelo autor

Bibliotecária responsável: Thiago Santos de Assis - CRB7/6164

H518t Henrique, Tamara da Silva
  O turismo para pessoas da terceira idade  no Rio de Janeiro:
Uma análise do bairro de Copacabana / Tamara da Silva
Henrique ; Marcello de Barros Tomé Machado, orientador.
Niterói, 2019.
  133 f. : il.

  Dissertação (mestrado)-Universidade Federal Fluminense,
Niterói, 2019.

DOI: http://dx.doi.org/10.22409/PPGTUR.2019.m.14012667700

  1. Terceira idade. 2. Políticas públicas. 3. Copacabana
(RJ). 4. Hospitalidade. 5. Produção intelectual. I. Machado,
Marcello de Barros Tomé, orientador. II. Universidade Federal
Fluminense. Faculdade de Turismo e Hotelaria. III. Título.

                                      CDD -



TAMARA DA SILVA HENRIQUE 

 

 

 

 

 

O TURISMO PARA PESSOAS DA TERCEIRA IDADE NO RIO DE JANEIRO: UMA 
ANÁLISE DO BAIRRO DE COPACABANA 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Turismo como requisito parcial para 
obtenção do Grau de Mestre. Área de 
concentração: Turismo e Sociedade. 
Linha de pesquisa: Turismo, Cultura e 
Ambiente. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

__________________________________________________ 
Prof. Dr. Marcello de Barros Tomé Machado – Orientador 

PPGTUR - Universidade Federal Fluminense 
 
 
 

___________________________________________________ 
Prof. Dr. Fernando da Costa Ferreira – Convidado  

Instituto Benjamin Constant 
 
 
 

___________________________________________________ 
Prof. Dr. Bernardo Lazary Cheibub 

PPGTUR - Universidade Federal Fluminense 
 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente agradeço à Deus por ter me fortalecido em todos os 

momentos, permitindo que eu concluísse mais essa etapa da minha vida. 

Agradeço também aos meus familiares, em especial, aos meus pais Rita e 

Jeronimo que sempre me incentivaram a estudar; ao meu marido Diego pela 

parceria e colaboração, quando imaginei que não conseguiria dar conta de tantos 

compromissos ao mesmo tempo; à minha avó Romilda, que sem dúvida, foi e é a 

maior motivação para essa pesquisa, um exemplo de como a vida pode ser 

transformada, durante a terceira idade, com a adoção de novos hábitos. Agradeço a 

paciência e o amor de todos vocês! 

Aos meus amigos, que sempre me apoiaram, servindo de combustível para 

que cada etapa fosse realizada. Especialmente as queridas: Joana Castro, Mariana 

Peluso, Alessandra de Sá e Marcela Fogagnoli. 

Ao Programa de Pós Graduação em Turismo (PPGTUR-UFF) pelo 

acolhimento prestado através da coordenação e dos secretários. 

Aos professores, cuja dedicação e múltiplos ensinamentos sempre serão 

lembrados com gratidão. Especialmente ao meu orientador, Prof. Dr. Marcello de 

Barros Tomé Machado por acreditar no meu tema e me ajudar na conclusão dessa 

pesquisa; ao Prof. Dr. Ari da Silva Fonseca Filho que, gentilmente, me orientou na 

disciplina Estágio Docência, e juntamente com o Prof Dr. Bernardo Lazary Cheibub 

realizaram excelentes considerações na minha banca de qualificação, agregando 

informações e sugestões valiosas para que essa pesquisa fosse realizada.  

A todos os colegas de turma, em especial: Vivianne, Eliane, Waldete, Ana 

Cristina, José Angelo e Jordania, que se tornaram amigos especiais nessa 

caminhada. 

A todos os entrevistados, moradores de Copacabana, turistas, agentes 

públicos e funcionários de estabelecimentos, cujas participações propiciaram a 

finalização dessa pesquisa. 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

O presente trabalho é um estudo a respeito da relação estabelecida entre o bairro de 
Copacabana (RJ) e as pessoas da terceira idade, na qualidade de residentes e 
turistas. A pesquisa teve como objetivo geral compreender o atual cenário de 
hospitalidade, no bairro de Copacabana, a partir das políticas públicas para a 
terceira idade, e, de acessibilidade, existentes atualmente, e a percepção dos 
turistas e residentes da terceira idade. Portanto, inicialmente, foi realizada uma 
revisão bibliográfica a fim de apresentar um breve histórico da inclusão da pessoa 
da terceira idade na experiência turística, indicando fatores que possibilitaram tal 
inclusão. Posteriormente, descreveu-se brevemente o histórico do bairro de 
Copacabana, sua relação com as pessoas da terceira idade e elementos que 
colaboraram para sua relevância no cenário turístico. Por fim, apresentou-se os 
resultados obtidos após pesquisa de campo, realizada no bairro, concluindo que 
apesar da existência de políticas públicas voltadas para o público descrito, e o 
grande percentual de idosos residentes no bairro, como fora comprovado através de 
pesquisas do IBGE; aspectos que perpassam desde a qualificação dos profissionais 
do setor turístico, até a fiscalização da efetividade de políticas públicas foram 
identificados como algumas das questões  que precisam ser aprimoradas. 
Constatou-se ainda, que, ações desenvolvidas pela prefeitura da cidade do Rio de 
Janeiro,  antes do período em que a cidade sediou grandes eventos, como a Copa 
do Mundo de Futebol FIFA 2014, e os Jogos Olímpicos em 2016, não tiveram 
continuidade no atual governo municipal, a exemplo da exclusão de uma Secretaria 
Municipal, que antes era voltada especificamente para o público da terceira idade, e 
tantas outras ações levantadas especialmente pelos residentes de Copacabana 
entrevistados para essa pesquisa. 

Palavras-chave: Terceira idade; políticas públicas; Copacabana (RJ); hospitalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work is a study about the relationship established between the neighborhood of 
Copacabana (RJ) and the elderly, as residents and tourists. The main objective of 
this research is to understand the current scenario of hospitality in the neighborhood 
of Copacabana, starting with public policies for the elderly, currently existing policies 
of accessibility, and the perception of tourists and senior citizens. Therefore, a 
bibliographical review was carried out in order to present a brief history of the 
inclusion of the elderly person in the tourist activity, indicating aspects that made 
possible such inclusion. Subsequently, the history of Copacabana neighborhood was 
briefly described, in addition to its relationship with the elderly and elements that 
contributed to its relevance in the tourist scene. Finally, the obtained results are 
presented after field research conducted in the neighborhood, concluding that 
despite the existence of public policies aimed at the described public, and the large 
percentage of elderly residents in the neighborhood, as evidenced by IBGE 
surveys,  aspects that range from the qualification of professionals in the tourism 
sector to the monitoring of the effectiveness of public policies have been identified as 
some of the issues that need to be improved. It was also noted that actions taken by 
the City Hall of the city of Rio de Janeiro, before the period in which the city hosted 
major events such as the 2014 FIFA World Cup and the Olympic Games in 2016, did 
not continue in the current municipal government, such as the exclusion of a 
Municipal Secretariat, which was formerly aimed specifically at the elderly, and many 
other actions specially raised by the residents of Copacabana interviewed for this 
research. 

Key Words: Senior; public policies; Copacabana (RJ); hospitality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 Mapa da Zona Sul do Rio de Janeiro     15 

Figura 2  Expectativas de vida em idades exatas, variação em ano do  23 
período e tempo médio de vida- Brasil- 1940/2016                    

Figura 3  Percentual de turistas oriundos da Europa e da América do Norte,  39 
em 2016 

Quadro 1 Resultados encontrados na base Spell com as         palavras  42 
chave: Turismo, lazer, terceira idade e idoso, período de 2010-2017 

Quadro 2 Resultados encontrados na base Web of Science com   44 

as palavras chave: Tourism, leisure, senior e elderly,    

 período    2010-2017 

Gráfico 1  Tipos de métodos encontrados nos trabalhos pesquisados  48 

Figura 4 Mapa do bairro de Copacabana      51 

Figura 5 Estátua de Carlos Drummond de Andrade    54 

Figura 6 Estátua de Dorival Caymmi      55 

Figura 7  Proporção de pessoas com 60 anos ou mais de idade,   60 
por Bairro-2010 

Figura 8 Sanitário Público da Praça Serzedelo Correia    66 

Figura 9  Sanitário Público localizado na Praça do Lido    67 

Figura 10 Sanitário da Academia da Terceira Idade, localizado na Praça  68
 do Lido 

Figura 11 Capa do Guia Oficial Riotur, Setembro- Outubro/2017  71 

Figura 12 Forte de Copacabana       75 

Figura 13  Pias do sanitário feminino do Forte de Copacabana   77 

Figura 14 Fachada do Copacabana Palace      78 

Figura 15 Calçadão da praia de Copacabana     80 

Figura 16 Localização das praças em Copacabana    82 

Quadro 3 Escala de classificação das respostas do questionário,   87
 com base na Escala de Likert 

Gráfico 2 País de origem dos turistas entrevistados    88 

Gráfico 3 Faixa etária dos entrevistados      89 



Gráfico 4 Nível de Escolaridade dos residentes entrevistados   95 

Gráfico 5 Acessibilidade nas Edificações      97 

Gráfico 6  Qualidade dos Transportes      99 

Gráfico 7 Sobre as opções de lazer para idosos, em Copacabana  101 

Quadro 4  Recepcionar, Hospedar, Alimentar e Entreter na    102 

perspectiva da hospitalidade pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABEOC  Associação Brasileira de Empresas de Eventos 

ABIH   Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 

ABNT   Associação Brasileira de Normas Técnicas 

CAPES  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CET- RIO  Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio De Janeiro 

CLT   Consolidação das Leis do Trabalho 

EMBRATUR   Instituto Brasileiro do Turismo 

EUROSEN  Europe for Seniors 

IBGE   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ILC   Centro Internacional de Longevidade Brasil 

IPHAN  Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

MTUR   Ministério do Turismo 

ONU   Organização das Nações Unidas 

OMS   Organização Mundial da Saúde 

OMT   Organização Mundial do Turismo 

PNAD   Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

RIOTUR  Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro 

SEBRAE  Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SBGG   Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 

SESC   Serviço Social do Comércio 

UNATI  Universidade Aberta a Terceira Idade 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO          11 

1 TURISMO NA TERCEIRA IDADE       22 

1.1 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS  23 

PARA O IDOSO, NO BRASIL        

1.2 QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE     30 

1.3 ENVELHECIMENTO E TURISMO NA EUROPA E EM OUTRAS   34 

PARTES DO MUNDO 

1.4 TURISMO NA TERCEIRA IDADE: UMA ANÁLISE DA ABORDAGEM  40 

DESSA TEMÁTICA, EM PESQUISAS CIENTÍFICAS, ENTRE 2010- 2017  

2 ENVELHECIMENTO E TURISMO NO BAIRRO DE COPACABANA   51 

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS E O CENÁRIO TURÍSTICO DE    52 

COPACABANA 

2.2 COPACABANA: CAPITAL TURÍSTICA DA TERCEIRA IDADE?  59 

2.3 DA PRINCESA ISABEL AO FORTE DE COPACABANA: OS    72 

ATRATIVOS TURÍSTICOS DO BAIRRO 

3 COPACABANA X TERCEIRA IDADE: A PESQUISA DE CAMPO   84 

3.1 A PESQUISA DE CAMPO         84 

3.2 A RELAÇÃO ENTRE  O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE E O   93 

BAIRRO DE COPACABANA          

3.2.1  Características dos residentes entrevistados     94 

3.2.2 Infraestrutura e Acessibilidade: A visão dos residentes em   96 

Copacabana 

3.2.3  Meios de Transporte utilizados pelos residentes     99 

3.2.4  O olhar dos residentes sobre as opções de lazer do bairro   100 

3.3 A RELAÇÃO ENTRE OS TURISTAS ENTREVISTADOS E O    101 

BAIRRO DE COPACABANA 

3.3.1  Características dos turistas entrevistados      103 



3.3.2  Infraestrutura e Acessibilidade: A visão dos turistas em   105 

Copacabana 

3.3.3  Meios de Transporte utilizados pelos turistas    105 

3.3.4  O olhar dos turistas sobre as opções de lazer do bairro   106 

3.4 ANÁLISE GERAL DAS ENTREVISTAS      107 

CONSIDERAÇÕES FINAIS        111 

REFERÊNCIAS 

ANEXO 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

INTRODUÇÃO 

 

O aumento da expectativa de vida da população é um fenômeno crescente 

em vários países do mundo, conforme indicam dados estatísticos da Organização 

Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, esse processo também está ocorrendo e pode 

ser constatado por meio dos índices divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE).  

Especialista em envelhecimento, Alexandre Kalache1 apresenta o 

envelhecimento brasileiro como um dos mais rápidos da história mundial: “Por 

exemplo, a França dobrou a proporção de idosos de 7 para 14%, em 115 anos, de 

1865 a 1980. O Brasil vai dobrar a proporção de idosos, dos cerca de 12% hoje para 

24%, em 17 anos. Então, a primeira grande diferença é a velocidade”. O mesmo 

também aponta uma importante diferença do envelhecimento no Brasil, quando 

comparado a outros países, afirmando que os demais, primeiramente 

“enriqueceram”, ou seja, já tinham infraestrutura básica adequada quando se 

depararam com tal fenômeno, enquanto no Brasil, ao mesmo tempo em que a 

população está envelhecendo rapidamente e questões se levantam para esse novo 

desafio, enfrentam-se ainda, discussões básicas no que tange às construções de 

rodovias, ensino universal e acesso à saúde (KLÉBIS, 2015). 

Na década de 1940, por exemplo, a expectativa de vida do brasileiro, ao 

nascer, era de 45 anos e 5 meses, já nos anos 2000, subiu para 70 anos e 4 meses 

(IBGE, 2017), com isso, o Brasil passa a ter claramente um percentual maior de 

idosos, deixando de ser um país de jovens, como era conhecido há algumas 

décadas. 

Alves Junior (2009, p. 8) em seu livro Envelhecimento e Vida Saudável,  

explica que “ [...] durante muito tempo o Brasil foi considerado um país de jovens, e 

o sinal de alerta de que havia uma mudança em seu perfil demográfico surgiu nos 

anos 1970, quando a proporção de pessoas com mais de sessenta anos ainda 

rondava os 7%”. Essa mudança demográfica foi possibilitada, dentre outras 

                                                           
1
 Presidente do Centro Internacional de Longevidade no Brasil, lecionou por mais de 20 anos nas universidades 

de Oxford e Londres. Na década de 1990, presidiu o Programa Global para Envelhecimento da OMS. Criador do 

projeto Cidade Amiga do Idoso. 
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razões, devido a alguns fatores e acontecimentos históricos, como: os avanços na 

área da medicina preventiva e tratamento de enfermidades, a ascensão 

tecnológica, além das conquistas sociais históricas, como a garantia da 

aposentadoria, que possibilitaram uma melhoria da qualidade de vida da 

população, com o passar dos anos (GOMES; PINHEIRO; LACERDA,  2010). 

Entretanto, apesar de a população estar vivendo mais, não é possível afirmar 

que esse envelhecimento sempre foi acompanhado de perspectivas e motivações, 

por parte do idoso, já que, por muitas vezes, essa etapa da vida foi vista de maneira 

depreciativa e excludente, e, nesse sentido, Fromer e Vieira (2003, p.13) apontam 

que “ [...] a percepção negativa da velhice não se firma apenas nos outros (mais 

jovens), mas os próprios ‘velhos’ carregam conceitos depreciativos sobre a 

ancianidade” (FROMER; VIEIRA, 2003). 

Felizmente, o cenário descrito anteriormente está se transformando e 

diversas leis foram criadas visando proteger e assegurar os direitos dos idosos.  No 

Brasil, há dados que indicam um aumento do envelhecimento da população previsto 

já para as próximas décadas e, considerando tal fenômeno existencial, pode-se 

prever que em diversas áreas haverá necessidade de especialização. A noção de 

velhice como etapa diferenciada da vida surgiu na transição entre os séculos XIX e 

XX, e desde então uma série de mudanças foram ocorrendo, gerando condições de 

assistência quando do surgimento da velhice. 

Sabe-se que a velhice é uma categoria da vida, que deve ser considerada 

como uma condição natural, relacionada ao ciclo biológico do ser humano, que 

envolve nascimento, crescimento e morte. Ao contrário do que se pensava a velhice 

não proporciona somente perdas, mas sim novas oportunidades e possibilidades na 

obtenção de qualidade de vida através da incorporação de novos hábitos, já que a 

maioria dos idosos, atualmente, dispõe de maior parte de seu tempo livre para a 

realização de atividades distintas. 

A partir do momento em que o envelhecimento começa a ser considerado 

como um problema social, diversas questões passam a ser revistas, uma vez que 

até então, a este processo remetia-se a ideia de recolhimento, aposentadoria e 

descanso, e a partir daí faz-se necessário uma reconstrução dos valores adquiridos 

e, possivelmente, a criação de um novo vocabulário, oposto ao antigo, à respeito do 
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tratamento dado aos idosos, como explica Myriam Moraes Lins de Barros, no Livro 

“Velhice ou Terceira Idade”: 

Os signos do envelhecimento foram invertidos e assumiram novas 
designações: “nova juventude”, “idade do lazer”. Da mesma forma, 
inverteram-se os signos da aposentadoria, que deixou de ser um 
momento de descanso e recolhimento para tornar-se um período de 
atividade, lazer, realização pessoal. Não se trata mais apenas de 
resolver os problemas econômicos dos idosos, mas de proporcionar 
cuidados culturais e psicológicos, de forma a integrar socialmente 
uma população tida como marginalizada. (BARROS, 2000, p. 63) 

 

Nesse sentido, e principalmente a partir da criação de políticas públicas 

voltadas para as pessoas com idade acima de 60 anos, como a Lei 8.842/94- 

Política Nacional do Idoso, e a lei 10.741/03 que instituiu o Estatuto do Idoso, por 

exemplo, esse público passou a receber uma maior atenção, ao menos legalmente, 

no que se refere à oferta de serviços básicos, resultando em uma posterior inserção 

mercadológica, no sentido de que, diversos segmentos se voltaram para a criação 

de propostas que incluíssem produtos e serviços para esse público (BRASIL, 1994, 

2003).  

Como exemplos de setores que se voltaram para os idosos, pode-se citar o 

turismo, que surge como uma opção de lazer e, como é percebido pelo Ministério do 

Turismo: “O público idoso devido à maior flexibilidade que possuem de tempo livre, 

pode ser um importante impulso para a atividade turística nos períodos chamados 

de “baixa temporada”, diminuindo o efeito sazonal (BRASIL, 2013). Essa afirmação 

pode estar se referindo ao idoso, que possui um envelhecimento ativo, que, segundo 

a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), envolve a otimização 

das oportunidades de saúde, na busca por uma melhor qualidade de vida, à medida  

que envelhecem (SBGG, [s.d.]). 

Deve-se ressaltar que, atividades como o turismo, possuem um importante 

papel no processo de socialização das pessoas, a partir das atividades realizadas, 

que proporcionam interação com diferentes culturas e sociedades. Assim, Gomes, 

Pinheiro e Lacerda (2010, p.63) afirma que “[...] ao vivenciar o lazer e o turismo, as 

pessoas idosas podem exercitar a capacidade de decisão, pensamento e 
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imaginação, ampliar as oportunidades de integração e convívio social, além de 

(re)construir e (re)organizar a experiência cultural de seu tempo”.  

Para determinar os diferentes segmentos de turismo que podem ser 

realizados por pessoas dessa faixa etária, devem-se analisar aspectos relacionados 

às características culturais, sociais, econômicas e regionais; além disso, também se 

deve considerar o objetivo que o idoso busca atingir, com a prática de tal atividade.  

Mediante tais constatações acerca da inserção da população idosa em 

atividades turísticas, torna-se importante identificar possíveis segmentos dentro de 

tal atividade que mais se identificam com essas pessoas. Mas, primeiramente, deve-

se ressaltar que independente do tipo de turismo a ser realizado, as pessoas da 

terceira idade, em sua maioria possuem limitações que as incluem no grupo de 

pessoas com mobilidade reduzida (BRASIL, 2013), sendo necessário que os 

estabelecimentos que os acolherão sejam acessíveis, correspondendo aos padrões 

determinados na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio da 

norma NBR 9050, que estabelece as referências para a acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; bem como os profissionais da área, 

devem estar capacitados para atender as possíveis necessidades que os turistas 

poderão demandar . 

 Como se sabe, nos últimos anos, o Brasil esteve em ascensão quanto ao 

número de visitantes, principalmente devido aos importantes eventos acontecidos na 

última década, em especial na cidade do Rio de Janeiro, que sediou, dentre outros: 

A Rio + 20, em 2011; a Jornada Mundial da Juventude, em 2013, foi uma das sedes 

da Copa das Confederações, no mesmo ano, e da Copa do Mundo FIFA 2014, além 

dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, em 2016. A organização para esses eventos 

fez com que governantes se preocupassem com a infraestrutura da cidade, 

investindo em obras e melhorias, especialmente nos trechos que seriam percorridos 

por turistas nacionais e estrangeiros, como o Centro, a Zona Oeste e a Zona Sul. 

 Das três regiões citadas anteriormente, destaca-se a Zona Sul da cidade do 

Rio de Janeiro ( Figura 1 ), que é formada pelos bairros: Glória, Catete, Largo do 

Machado, Flamengo, Urca, Jardim Botânico, Humaitá, Laranjeiras, Cosme Velho, 

Botafogo, Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, Gávea e São Conrado, com a 

concentração de diversos atrativos turísticos de elevada beleza cênica, tais como: o 
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Pão de Açúcar, o Corcovado, a Lagoa Rodrigo de Freitas, Forte do Leme, Forte de 

Copacabana e a Praia de Copacabana. Quase todos os bairros pertencentes à Zona 

Sul da cidade do Rio de Janeiro são turísticos e banhados pelo mar, porém, nem 

todos esses, atualmente, estão próprios para o banho, o que acaba por concentrar a 

maior parte de banhistas, residentes da cidade, na Região Metropolitana do Estado 

do Rio de Janeiro, e ainda, os turistas, na orla compreendida desde o Leme até o 

Leblon (Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon). Importante ressaltar que na Zona 

Oeste da cidade, também existem praias próprias para o banho, como na Barra da 

Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes, por exemplo. 

 

Figura 1 – Mapa da Zona Sul do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Prefeitura do Rio, 2019 
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Esse trabalho enfatizará o bairro de Copacabana, considerando, dentre outros 

aspectos: o alto quantitativo de moradores idosos, identificados a partir de dados do 

IBGE; seus atrativos turísticos e o expressivo número de turistas que recebe 

anualmente; além, de sua importância na história da cidade do Rio de Janeiro. 

Eneida e Paulo Berger (1959), na obra intitulada: “História dos subúrbios”, 

descrevem a história do bairro de Copacabana e ressaltam os principais 

acontecimentos ocorridos, com ênfase, no início do século XX, que colaboraram 

para que hoje, o bairro possua uma importância grande para a cidade, não somente 

no que se refere ao turismo. 

Dentre tais acontecimentos, os autores abordam a prática do banho de mar, 

que, inicialmente era rara, e quando o faziam era devido prescrições médicas, e em 

1909 o poder municipal regulamentou o funcionamento dos balneários cariocas, mas 

só alguns anos depois, em 1917, através de um decreto municipal assinado pelo 

então prefeito Amaro Cavalcanti, foi instituído o horário para banho no mar: “O 

banho só será permitido de 1 de Abril à 30 de Novembro, das 6 às 9 horas e das 16 

às 18; de 1 de Dezembro à 31 de Março, das 5 às 8 horas e das 17 às 19 horas. 

Nos domingos e feriados havia uma tolerância de uma hora a mais em cada 

período” (BERGER, 1959, p.10). 

 Muito antes disso, porém, como destaca Tomé (2008), no ano de 1886 a atriz 

francesa Sarah Bernhardt teria sido a primeira banhista a passar horas 

contemplando o horizonte, em trajes de banho, na praia de Copacabana. O que foi 

visto como um escândalo, na época, já que as pessoas não se banhavam no mar 

após às sete horas da manhã. 

 Em se tratando de desenvolvimento, ainda no ano de 1917, o bairro de 

Copacabana apresentava 45 ruas, 1 avenida, 4 praças, 2 ladeiras e 2 túneis. No ano 

de 1959, ano em que foi publicado o livro, os autores apresentam que o bairro já 

contava com 61 ruas, 5 avenidas, 8 praças, 2 ladeiras, 8 travessas e 3 túneis 

(BERGER, 1959). Atualmente, o bairro dispõe de 100 quarteirões, com 78 ruas, 5 

avenidas, 3 ladeiras, 6 travessas e 4 túneis, em uma área de 8 quilômetros 

quadrados. 

 Sabe-se que hoje, o bairro de Copacabana é conhecido mundialmente, e 

recebe turistas nacionais e estrangeiros ao longo do ano, e quando se pensa nesse 
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bairro, remete-se à alguns símbolos marcantes, como o calçadão da praia de 

Copacabana, que pode ser considerado o principal símbolo do bairro, atualmente, e 

de acordo com Perrota (2012, p.170 ), “ [...]é o segundo elemento mais utilizado em 

representações gráficas da cidade e, especialmente, em souvenires para turistas. 

Embora este seja um desenho originalmente de calçadas portuguesas.” O primeiro 

elemento que mais apareceria em marcas e souvenires seria o Pão de Açúcar. 

 Não se pode deixar de citar o emblemático Hotel Copacabana Palace (atual 

Belmond Copacabana Palace), localizado em uma das mais conhecidas avenidas do 

bairro de Copacabana, a Avenida Atlântica, construído no ano de 1923, e que 

durante muito tempo foi o único hotel do bairro. O hotel se tornou um ícone na 

cidade do Rio de Janeiro, ao hospedar celebridades internacionais e, até hoje, 

mantém sua tradição, e se auto intitula “o mais luxuoso hotel do Brasil”. Atualmente, 

a avenida Atlântica é cercada de outros hotéis, pertencentes aos grandes grupos 

internacionais da hotelaria, sendo a maioria, de padrão 4 e 5 estrelas. 

 Analisando a atual população de Copacabana, através dos dados do último 

Censo, realizado pelo IBGE, no ano de 2010, sabe-se que, naquele ano, o bairro 

possuía 43.431 habitantes com idade de 60 anos ou mais, o que representava 

quase 1/3 de seus moradores, dessa forma, o bairro foi considerado o bairro com o 

maior número de idosos do país (LEAL; et al., 2011). A partir de tal constatação, se 

torna importante pensar em ações de mobilidade para essa localidade, tendo em 

vista que além do grande número de idosos residentes ali, e tendo-se o fenômeno 

do envelhecimento de maneira crescente, em escala global, um acréscimo no 

quantitativo de turistas idosos, poderá se tornar uma realidade. 

 Não por acaso, no ano de 2008, a OMS divulgou um projeto mundial, 

realizado com idosos residentes de 33 cidades, de diferentes países, incluindo o 

Brasil. Segundo a própria organização do projeto, o mesmo teve como objetivo: “ [...] 

mobilizar cidades para que se tornem mais amigas do idoso, para poderem usufruir 

o potencial que os idosos representam para a humanidade” (OMS, 2008, p.7). No 

Brasil, elegeu-se a cidade do Rio de Janeiro, com ênfase no bairro de Copacabana, 

para a realização da pesquisa com idosos. Essa pesquisa considerou oito aspectos 

para análise: Espaços abertos e prédios; transporte; moradia; participação social; 
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respeito e inclusão social; participação cívica e emprego; comunicação e informação 

e, apoio comunitário e serviços de saúde. 

Mediante as informações apresentadas, percebe-se que a cidade do Rio de 

Janeiro, naquele período, ainda apresentava questões a serem aprimoradas, 

visando à inclusão e participação ativa do idoso no cotidiano urbano da mesma. 

Observa-se também, a diferença nos fatores que influenciam diretamente a 

qualidade de vida do idoso, quando se compara estes entre residentes de bairros 

com melhor infraestrutura geral, como Copacabana, e residentes, por exemplo, de 

comunidades carentes, como favelas, em que um simples acesso é dificultado, 

dentre outros fatores, pela falta de transportes e ladeiras precárias, que, dificultam 

cadeirantes, por exemplo, de se locomoverem para atividades diárias.  

Nos estudos do turismo, alguns pesquisadores já tratam da temática da 

urbanização como um fator que pode estar associado à hospitalidade para turistas.  

A essa categoria de hospitalidade, Camargo (2003) atribui o nome de hospitalidade 

pública e a descreve como aquela que “ [...] acontece em decorrência do direito de ir 

e vir, podendo ser entendida tanto no cotidiano da vida urbana que privilegia os 

residentes como na dimensão turística e na dimensão política mais ampla” 

(CAMARGO, 2003, p.16). Grinover (2007, p.123) apresenta considerações sobre 

cidade hospitaleira: 

Uma cidade é, ou não, hospitaleira em função da coexistência de três 
dimensões fundamentais: a acessibilidade, a legibilidade e a 
identidade, intimamente relacionadas pela “escala”, pelas medidas 
geográficas e temporais, que proporcionam a compreensão da 
cidade, seja para o habitante, seja para quem dela se aproxime, nela 
se introduza e dela se aproprie. 

  

Dessa forma, pensar uma cidade hospitaleira perpassa considerações 

urbanas básicas, não somente para um visitante, mas inicialmente para seus 

habitantes, como concordam os dois autores citados anteriormente. Torna-se 

extremamente importante, então, estudar tais aspectos no bairro de Copacabana, 

considerando sua importância no grande centro urbano, que é a cidade do Rio de 

Janeiro. 
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A problemática discutida nesse projeto aborda a seguinte questão: de que 

maneira as políticas públicas para a terceira idade existentes atualmente, na cidade 

do Rio de Janeiro, influenciam na acessibilidade e na hospitalidade para os 

residentes e os turistas idosos, no bairro de Copacabana? 

A pesquisa teve como objetivo geral compreender o atual cenário de 

hospitalidade, no bairro de Copacabana, a partir  das políticas públicas  para a 

terceira idade, e, de acessibilidade, existentes atualmente, e a percepção dos 

turistas e residentes da terceira idade. Para essa proposta, adotou-se os seguintes 

objetivos específicos: 

 Apontar os estudos que indicam o aumento da expectativa de vida 

mundial, descrevendo um breve histórico sobre a inserção dos idosos na 

atividade turística. 

 Descrever a maneira como o bairro de Copacabana (RJ) se tornou um dos 

bairros mais procurados por turistas nacionais e estrangeiros, apontando 

sua possível relação especial com idosos. 

 Analisar como se dá a vivência de turistas e residentes idosos no bairro de 

Copacabana, considerando, dentre outros fatores, a acessibilidade de sua 

infraestrutura atual, a fim de identificar a percepção desses turistas e 

moradores, quanto à fatores relacionados à hospitalidade. 

Visando atingir os objetivos propostos nesse trabalho, primeiramente foi 

realizado um estudo bibliográfico, por meio de uma pesquisa exploratória em livros e 

periódicos nacionais, a fim de se obter um aprofundamento teórico atual, das 

pesquisas nas temáticas do envelhecimento populacional, o turismo na terceira 

idade, e, a respeito do bairro de Copacabana. De acordo com Gil (2008), pesquisas 

exploratórias tem como objetivo proporcionar visão geral e aproximação acerca de 

determinado fato e podem constituir a etapa inicial de um trabalho mais 

aprofundado. Serão consultados trabalhos acadêmicos e artigos científicos 

disponibilizados nas principais bases de pesquisa científica, em âmbito nacional, 

além de dados estatísticos disponibilizados por órgãos oficiais como OMS, OMT, 

IBGE e outros.  

Em seguida, buscou-se analisar a percepção do idoso, tanto turistas como 

moradores, no bairro de Copacabana, no que diz respeito às questões relacionadas 
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à hospitalidade e à mobilidade e, considerando a atual infraestrutura geral, através 

de um estudo de campo, no qual conversou-se com 80 idosos, com o auxílio de 

questionários semiestruturados. Foram aplicados individualmente, em dias e 

horários diferentes, no período conhecido como “alta temporada”, que, compreende 

alguns meses do verão brasileiro, momento em que o bairro recebe maior número 

de visitantes, quando comparado ao restante do ano. 

No que se refere ao local de aplicação desses questionários, estabeleceu-se 

como critério de localidades turísticas, os principais atrativos turísticos do bairro, 

tendo em vista uma maior circulação de visitantes nessas localidades, 

especialmente, no período citado anteriormente. Nesse sentido, os atrativos 

definidos estão localizados na Avenida Atlântica (rua em que está localizada a praia 

de Copacabana), e se estendem do Posto 2 ao Posto 6 da praia, contemplando as 

imediações do atual Belmond Copacabana Palace Hotel, localizado no posto 2, o 

calçadão da praia, incluindo os quiosques localizados ao longo da orla, a feira 

noturna de artesanatos, instalada no posto 5, e o Forte de Copacabana, 

estabelecido no posto 6 da praia, abrigando uma das mais tradicionais confeitarias 

da cidade.  

Assim sendo, os resultados das pesquisas realizadas estão distribuídos, 

ordenadamente, da seguinte forma apresentada: 

A introdução realiza uma contextualização do tema da pesquisa, além de 

apresentar a justificativa da importância da realização dessa pesquisa, o objetivo 

geral, os objetivos específicos, a metodologia da pesquisa, e a maneira como o 

trabalho está dividido. 

O capítulo 1 apresenta uma abordagem teórica, e encontra-se dividido em 3 

seções: apresenta-se inicialmente uma discussão sobre o envelhecimento 

populacional no Brasil, características do aumento da expectativa de vida, além de 

citar alguns importantes eventos que possibilitaram as conquistas adquiridas ao 

longo dos anos, nesse sentido. No segundo momento, será abordado a maneira 

como esse envelhecimento está associado à uma melhor qualidade de vida, e as 

possibilidades que podem surgir em decorrência dessa mudança, apresentando a 

importância das atividades de lazer, no cotidiano dos idosos. Por fim, há uma análise 

bibliométrica dos estudos atuais (2010-2017) sobre a temática turismo e terceira 
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idade, em duas importantes bases científicas, com o objetivo de identificar o que 

vem sendo pesquisado e discutido no meio acadêmico, além de identificar possíveis 

lacunas. 

No capítulo 2 são apresentados aspectos teóricos e breve descrição do bairro 

de Copacabana, apresentando seus principais marcos históricos e sua importância 

no turismo da cidade do Rio de Janeiro. Posteriormente, apresenta-se uma análise 

demográfica do bairro, com a utilização de dados disponibilizados pelo IBGE, 

destacando o alto índice de residentes idosos nessa localidade. Considerando os 

dados abordados anteriormente, discute-se a mobilidade e a hospitalidade percebida 

nos principais atrativos turísticos do bairro.  

O capítulo 3 trata da pesquisa de campo, inicialmente explicando e 

justificando a metodologia utilizada, apresentando em seguida as limitações 

encontradas no processo da pesquisa. São também apontadas as características 

dos entrevistados, bem como as respostas obtidas e uma análise dos comentários 

individuais dos participantes, em comparação às políticas públicas apresentadas em 

capítulos anteriores. 

Por fim, serão apresentadas as considerações finais, realizando um breve 

resumo de todas as etapas realizadas com os respectivos resultados obtidos, 

identificando se os objetivos propostos foram alcançados, além de apresentar 

sugestões futuras, baseando-se nos discursos dos entrevistados. 
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1. TURISMO NA TERCEIRA IDADE 

 A relação entre as pessoas idosas e o turismo tem despertado o interesse dos 

pesquisadores e demais agentes do setor turístico, propiciando debates relevantes 

sobre esta temática, que envolve a expansão do fenômeno turístico, o interesse 

acadêmico sobre os estudos relativos à demanda turística, as mudanças 

demográficas vinculadas ao aumento da expectativa de vida e à melhor qualidade 

de vida.  

Percebe-se, por meio de distintas fontes de informação, a participação 

crescente da população idosa nas atividades turísticas e mudanças no 

comportamento e nas ações dos gestores e profissionais do setor, preparando-se 

para as prováveis mudanças no cenário turístico, provocadas pela ampliação da 

participação efetiva da terceira idade no referido setor. 

Nesse capítulo, inicialmente, será realizada uma revisão bibliográfica, a fim de 

contextualizar o envelhecimento populacional no Brasil, bem como, as 

características do aumento da expectativa de vida, citando alguns importantes 

eventos que possibilitaram as conquistas adquiridas ao longo dos anos. 

Posteriormente, será abordada a maneira como esse envelhecimento encontra-se 

associado a melhor qualidade de vida em diversos países, e as possibilidades que 

podem surgir em decorrência desta mudança, apresentando a importância das 

atividades de lazer no cotidiano dos idosos, a relação dos idosos com o turismo, e 

uma breve apresentação desse cenário em importantes países do mundo. Por fim, 

será apresentada uma análise dos estudos atuais (2010-2017) sobre o tema turismo 

e terceira idade, a partir de duas importantes bases científicas: a Web of Science e a 

Spell, visando identificar o que vem sendo pesquisado e discutido no meio 

acadêmico sobre este tema, além de identificar possíveis lacunas. A busca nessas 

bases foi possibilitada a partir do acesso ao site de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
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1.1 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O 

IDOSO, NO BRASIL 

Conforme vem sendo indicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

em nível mundial, e confirmado a partir do que fora apresentado no último 

recenseamento demográfico realizado no Brasil pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), em 2010, está ocorrendo um aumento na expectativa de vida 

da população. No Brasil, por exemplo, constatou-se um aumento de 30,3 anos na 

expectativa de vida do brasileiro, entre os anos de 1940-2016, como pode ser 

observado na figura a seguir (Figura 2). 

 

   Figura 2- Expectativas de vida em idades exatas, variação em ano do 

período e tempo médio de vida- Brasil- 1940/2016 

 

Fonte: IBGE, 2017 
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Nota-se, como também já vem sendo apresentado há um tempo, que, apesar, 

de haver um aumento na expectativa de vida de ambos os sexos, as mulheres ainda 

continuam vivendo mais do que os homens. Alguns pesquisadores, especialmente 

da área da saúde, atribuíram esse fenômeno a nomenclatura de feminização da 

velhice, e explicam que essa característica não é uma particularidade brasileira, 

ocorrendo na maioria dos países do mundo. Tal fenômeno é atribuído dentre outros 

fatores, devido às diferenças biológicas, os diferentes riscos a que foram expostos 

no trabalho, ao longo da vida, e até mesmo, ao comportamento de ambos mediante 

o surgimento de doenças ou incapacidade, sendo as mulheres, mais atentas aos 

sintomas (LEBRÃO, 2007). 

É sabido que o padrão demográfico existente atualmente, no Brasil e no 

mundo, foi possibilitado devido a alguns marcos históricos e avanços tecnológicos, 

que serão tratados a seguir. No entanto, não se pode ignorar a realidade que 

perdurou durante muitos anos, especialmente no Brasil, quando se pensava na 

população idosa.  

Por isso, a fim de contextualizar a década de 1940, que é o período utilizado 

na pesquisa do IBGE, em comparação ao ano de 2016, remete-se a um período de 

muitos ataques e conflitos internacionais como a Segunda Guerra Mundial (1939-

1945) incluindo os bombardeamentos a Hiroshima e Nagasaki (1945). 

No Brasil, durante essa década, foi estabelecida a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), mais precisamente em 1943, pelo então presidente Getúlio Vargas, 

que em 1940, já havia instituído o salário mínimo. Nessa época, a população urbana 

estava em pleno crescimento, entretanto, ao fim dessa década, a maior parte da 

população brasileira ainda vivia no campo.  

Algumas recentes mudanças, como os avanços na medicina, nas diversas 

tecnologia e em outras áreas, possibilitaram tratar da problemática da velhice por 

uma visão não tão depreciativa, mas sim com um olhar diferenciado e aberto a 

oportunidades. Porém, uma parte da população pode não estar preparada para lidar 

com essa etapa da vida, já que ainda não reconhecem o envelhecimento como um 

fenômeno biológico natural, que começa a ocorrer no momento do nascimento de 

um indivíduo. 
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(...) A velhice não é um fato estático; é o resultado e o prolongamento 
de um processo. Em que consiste esse processo? Em outras 
palavras, o que é envelhecer? Esta ideia está ligada à ideia de 
mudança. Mas a vida do embrião, do recém-nascido, da criança é 
uma mudança contínua. Caberia concluir daí, como fizeram alguns, 
que nossa existência é uma morte lenta? É evidente que não. Um tal 
paradoxo desconhece a essencial verdade da vida; esta é um 
sistema instável no qual, a cada instante, o equilíbrio se perde e se 
reconquista: é a inércia que é sinônimo de morte. Mudar é a lei da 
vida (BEAUVOIR, 1990, p.17 apud FROMER; VIEIRA, 2004). 

 

 Atualmente, um dos termos mais comuns para se referir às pessoas com mais 

de 60 anos, no Brasil, é Terceira Idade, mas ainda se utiliza também a terminologia 

Idoso, em alguns casos (SILVA, 2008). Porém, termos similares a “velho”, precisam 

ser evitados, pois, podem remeter a formas excludentes e depreciativas ao se referir 

ao indivíduo. Essa visão, porém, com o passar dos anos, está se reconfigurando, 

considerando uma maior preocupação com esse público e a inserção dos mesmos 

nas políticas públicas brasileiras. Preocupação esta, muito propícia, afinal, segundo 

a OMS, entre os anos de 2000 e 2015, houve um aumento de cinco anos na 

expectativa de vida global (ONU, 2016). 

O termo “Terceira Idade”, de acordo com  Laslett    (apud DEBERT, 1997) 

originou-se na França, nos anos 1970, com a criação das Universités du Troisiéme 

Âge, sendo incorporada ao vocabulário Anglo-Saxão com a criação das 

Universities of the Third Age, na Inglaterra, em 1981.   A maioria dos países 

desenvolvidos, considera que as pessoas que fazem parte desse grupo, são as de 

idade igual ou superior a 65 anos, o que difere dos países em desenvolvimento, 

onde aceita-se os 60 anos de idade como início da trajetória idosa de um 

indivíduo. A idade de 60 anos também tem sido considerada para a Organização 

das Nações Unidas (ONU), que, apesar de não ter determinado como um critério, 

concorda com esta faixa etária para se referir aos idosos em todas as partes do 

mundo (OMS, 2002). 
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No entanto, qualquer que seja a idade definida dentro de contextos 
diferentes, é importante reconhecer que a idade cronológica não é 
um marcador preciso para as mudanças que acompanham o 
envelhecimento. Existem variações significativas relacionadas ao 
estado de saúde, participação e níveis de independência entre 
pessoas mais velhas que possuem a mesma idade. As autoridades 
precisam considerar essas variações ao formular políticas e 
programas para as populações “mais velhas”. Fazer vigorar políticas 
sociais abrangentes baseadas somente na idade cronológica pode 
ser discriminatório e contraproducente para o bem-estar na terceira 
idade (WHO, 2005, p.6). 

 

Quando se trata do aumento da expectativa de vida da população, e 

principalmente no caso de países como o Brasil, que, ainda hoje, carece de 

efetividade nas ações relacionadas às questões de saúde, qualidade de vida e 

igualdade, faz-se necessário que o debate ultrapasse as pesquisas e adentre nas 

políticas públicas. 

A Constituição Federal de 1988, que apresenta artigos, que dispõem sobre 

alguns direitos dos idosos, dentre os quais, a dignidade da pessoa humana, como 

um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito (art.1, inciso III). 

Posteriormente, consta que um dos objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil é “promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” art. 4º, inciso IV). 

Incluindo, dessa forma, as pessoas com mais de 60 anos (BRASIL, 1988, grifo 

nosso). 

Além disso, em seu art. 230, a Constituição refere-se diretamente aos idosos, 

afirmando que “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as 

pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida” (BRASIL, 1988). Nesse 

mesmo artigo é decretada também a gratuidade nos transportes coletivos urbanos, 

para os maiores de 65 anos. 

Já em 1994, a criação da lei 8.842/94 trata a respeito da Política Nacional do 

Idoso, e tem por objetivo “assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições 

para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na comunidade” 

(Art.1). A partir de tal documento o Estado apresenta uma tentativa de se firmar na 

promoção de cidadania aos idosos (BRASIL, 1994). E, posteriormente, em 2003, o 
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Governo Federal sanciona a lei 10.741, o Estatuto do Idoso, que “regula os direitos 

assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos” (Art.1) 

(BRASIL, 2003). A partir desse período, estados e municípios identificam 

particularidades que envolvem a população idosa residente dessas localidades, e, 

posteriormente, surgem também políticas públicas estaduais e municipais, voltadas 

para essa população. Cabe ressaltar que, o Estatuto do Idoso, sofreu uma 

alteração recentemente, com a criação da lei 13.466/2017 que estabelece 

prioridade especial para idosos com idade acima de 80 anos, comparando-se com 

idosos de menor idade (BRASIL, 2017). 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada no ano de 

2017, pelo IBGE, é um dos documentos mais recentes sobre dinâmica populacional, 

no Brasil, concluiu que cerca de 30,2 milhões de brasileiros possui mais de 60 anos 

de idade. Tal dado ressalta uma importante mudança demográfica no país, e 

confirma a necessidade da criação de estratégias voltadas para as pessoas da 

terceira idade, quando comparado aos dados referentes ao ano de 2012, apresenta-

se um crescimento de 18% (IBGE, 2018).  

 Visando a promoção e o incentivo ao “envelhecimento ativo, saudável, 

sustentável e cidadão da população, principalmente das pessoas mais vulneráveis”, 

foi instituído o programa “Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa” (art.1), no dia 03 

de Abril de 2018, através do decreto federal nº 9.328/2018 (BRASIL, 2018a). 

Segundo o documento, a Estratégia tem como diretrizes, de acordo com o 2º artigo: 

I - o protagonismo da pessoa idosa; 

II - o foco na população idosa, prioritariamente a inscrita no 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo federal; 

III - a orientação por políticas públicas destinadas ao 
envelhecimento populacional e a efetivação da política nacional do 
idoso, prevista na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, e do 
Estatuto do Idoso, instituído pela Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 
2003; 

IV - o fortalecimento dos serviços públicos destinados à pessoa 
idosa, no âmbito das políticas de assistência social, de saúde, de 
desenvolvimento urbano, de direitos humanos, de educação e de 
comunicação; e 
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V - a intersetorialidade e a interinstitucionalidade, mediante a 
atuação conjunta de órgãos e entidades públicas e privadas e 
organismos internacionais na abordagem do envelhecimento e da 
pessoa idosa. 

 

Dessa forma, tal decreto parece ter o objetivo de reforçar o papel do Estado, 

já declarado por meio de outras políticas públicas, porém sem apresentar de 

maneira muito clara, como as ações efetivas que serão realizadas, serão diferentes 

das já existentes, com foco em pessoas de baixa renda, participantes de programas 

sociais, do governo. Porém, é claro, que no atual cenário do país, toda e qualquer 

ação que tenham o objetivo de chamar a atenção para essa parcela da população, 

que enfrenta inúmeras dificuldades, inclusive de acesso à serviços básicos, se torna 

relevante e urgente. O município de Ponte nova, no estado de Minas Gerais, foi o 

primeiro a assinar a adesão à Estratégia (BRASIL, 2018b). 

Importante relembrar que no ano de 2011, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), já havia realizado um programa internacional, denominado “Cidade Amiga 

do Idoso”, o qual a cidade do Rio de Janeiro foi participante, possibilitando análises 

a partir de oito aspectos, que demonstram, inclusive, a necessidade de readequação 

do espaço urbano, considerando tal mudança demográfica. O mesmo também pode 

ser identificado em outras cidades do mundo, que participaram do programa, na 

época. 

No Sul do Brasil, a cidade de Veranópolis, localizada no estado do Rio 

Grande do Sul, foi a primeira, no país, a receber o titulo de “Cidade Amiga do Idoso”, 

no final do ano de 2016. O título foi dado pela OMS, após análise, por parte da 

Organização, das ações e propostas do poder público local, através de uma carta- 

compromisso, encaminhada pela Prefeitura de Veranópolis. A cidade possui 15, 3% 

da sua população com idade acima de 60 anos (VERANÓPOLIS, 2017). 

Apesar de, inicialmente, o Decreto 9.328/2018 se parecer em termos de 

nomenclatura com o programa da OMS, observa-se que, em nenhuma parte do 

documento, nota-se palavras de referência à tal programa, como OMS, Organização 

Mundial da Saúde, ou Programa Cidade Amiga do Idoso. Porém, a mesma 

informação, quando divulgada pelo Programa das Nações Unidas para o 
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Desenvolvimento (PNUD), foi descrito como: “Brasil adota recomendações da OMS 

e lança estratégia para melhorar vida de idosos” (ONU, 2018). 

 Ao mesmo tempo, foi aprovado um projeto de lei (1.313/11) que era em sua 

maior parte baseado no programa da OMS, inclusive, com o mesmo nome, e com os 

mesmos princípios, de forma, que tal programa global, fora inclusive citado como 

justificativa para esse projeto de lei, que até a presente data ainda passa por 

análise, segundo informação disponível no site da Câmara dos Deputados, “de 

caráter conclusivo”, na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (VIANA, 

2018). 

Na cidade do Rio de Janeiro existem algumas políticas públicas municipais 

voltadas aos idosos, em sua maioria criadas no período compreendido entre os 

anos de 2008 e 2014, e podem ser destacadas, como: A lei nº 4.781/08 que 

estabelece a acessibilidade das pessoas com deficiência e idosos com mobilidade 

reduzida em banheiros públicos; a lei 5.014/09 que reserva vagas em 

apartamentos térreo para idosos e pessoas com deficiência, em conjuntos 

habitacionais populares; a lei nº 5.208/2010 que dispôs sobre a criação do 

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; a lei nº 5.214/2010 

que determina a disponibilidade de cadeira de rodas nas agências bancárias do 

município; lei nº 5.707/2014 institui o selo e diploma Rio Idoso como mérito para 

empresas que contribuam para o bem estar da população idosa; e a lei 5.722/2014 

que apresenta a obrigatoriedade em se reservar lugares para idosos e outras 

pessoas com mobilidade reduzida, em centros comerciais. 

Além dessas leis, destaca-se também o decreto municipal nº 35.000, de 

Dezembro de 2011, que fora apresentado anteriormente, e trata-se de uma política 

diretamente voltada para os turistas idosos, intitulando o bairro de Copacabana 

como a: Capital Turística da Terceira Idade. Nesse decreto, é explícita a 

responsabilidade transmitida a algumas Secretarias Municipais, no que se refere à 

implementação, fiscalização e ainda, a participação no Conselho de Políticas de 

Turismo para o Idoso, também criado a partir desse documento (RIO DE JANEIRO, 

2011). Entretanto, ainda não se sabe a atual situação dessas iniciativas, já que, das 

Secretarias Municipais envolvidas nesse processo, que são: Secretaria Especial do 

Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida- SESQV; a Secretaria Especial de 
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Turismo- SETUR e a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos; a maioria foi 

extinta do atual governo municipal do Rio de Janeiro, permanecendo somente a 

última a ser citada,  com uma nova nomenclatura. 

Uma das mais recentes mudanças de grande repercussão, no Estado do Rio 

de Janeiro, trata-se da lei 7.916, datada de 16 de março de 2018, que altera a idade 

do idoso no estado, onde anteriormente, adotou-se os 65 anos de idade para 

aquisição de benefícios dessa classe. Com a antecipação para os 60 anos de idade, 

uma maior parte da população se beneficia de oportunidades como descontos em 

ingresso de espetáculos e cinema; atendimento especial em órgãos da 

administração pública e agências bancárias; ingressos gratuitos em museus e casas 

de cultura, dentre outros; com exceção da gratuidade nos transportes, que 

permanece a partir das 65 anos (RIO DE JANEIRO, 2018).  

Dessa forma, nota-se uma preocupação do poder público do Rio de Janeiro, 

na inclusão das pessoas com mobilidade reduzida. É necessário, porém, verificar a 

aplicabilidade dessas leis no cotidiano dos idosos, que, muitas vezes não tomam 

ciência sequer da existência de alguns de seus direitos, devido à ausência da 

devida publicidade acessível, em muitas decisões tomadas pelo governo, 

considerando todas as esferas, de um modo geral. 

 

1.2 QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE 

 O cenário atual dos idosos na maioria dos países, incluindo o Brasil, tem se 

demonstrado mais favorável ao desfrute de atividades diversificadas, a partir, não 

apenas da ampliação da expectativa de vida, mas também do aumento do tempo 

livre, o que tem possibilitado uma melhor qualidade de vida, nessa etapa da vida, 

quando comparado às pessoas da mesma faixa etária, há alguns anos.  

 Sobre o conceito de qualidade de vida são apresentadas diversas definições, 

que, em geral, incluem questões relacionadas à autoestima, bem-estar, saúde física 

e socialização. A OMS induz pensar a qualidade de vida como sendo “a percepção 

do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores, 

nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações” (WHO, 1994). 
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Já Michalos (2001) relaciona qualidade de vida à saúde, Brown et al ( 1996) 

como resultado de felicidade e satisfação pessoal, e ainda, Buss ( 2000, p. 173), 

destaca que “políticas públicas saudáveis, da governabilidade, da gestão social 

integrada, da intersetorialidade, das estratégias dos municípios saudáveis e do 

desenvolvimento local, devem debater sobre saúde e qualidade de vida”, atribuindo 

ainda um caráter político à discussão. (ALMEIDA; ET AL, 2012). 

Nesse sentido, as atividades de lazer e turismo estão sendo inseridas nesse 

contexto, e consequentemente, nota-se um aumento na busca por tais atividades, 

entre pessoas de diversas faixas etárias e condições sociais;  e dentre esses 

grupos, destacam-se os idosos, que através de atividades desenvolvidas por 

entidades públicas, privadas ou de maneira autônoma, tem conseguido acesso às 

atividades que proporcionam maior convívio social.  

No que se refere à inclusão de pessoas da terceira idade em atividades de 

lazer, o Serviço Social do Comércio- Sesc, através de iniciativas próprias como 

Trabalho com Grupos e Trabalho Social com Idosos (TSI), tornou-se pioneiro no 

país na oferta de atividades que visam proporcionar melhoria na qualidade de vida 

dessa população. Segundo é divulgado pela própria instituição, o Trabalho Social 

com Idosos é reconhecido pela Organização das Nações Unidas2 (ONU), acontece 

há mais de 40 anos e atende anualmente 60 mil pessoas. “Além de resgatar o valor 

social dos idosos, as ações do Sesc privilegiam a cidadania e a educação por meio 

de projetos adaptados às diferentes culturas das regiões”(SESC, 2017).3 Esse 

trabalho tem como objetivos: 

 Estimular o desenvolvimento individual e coletivo do idoso na sociedade; 

 Promover sua autoestima e integração em diferentes ambientes; 

 Reconstruir sua autonomia por meio de cursos, esportes e atividades. 

(SESC, 2017) 

Além desses trabalhos, as diversas unidades do Sesc existentes no Brasil, 

realizam outros projetos, incentivando o bem estar, o empreendedorismo, e outras 

ações individuais. Outra importante ação voltada para as pessoas da terceira idade, 

                                                           
2
 Disponível em < http://www.sesc.com.br/portal/noticias/assistencia/idosos+-+novo+envelhecer> Acesso em 

Nov.2018 
3
 Informação disponibilizada no site da instituição. 
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que precisa ser destacada, é a criação das Universidades Abertas para a Terceira 

Idade. 

Entre os anos 1950-1960, a França, que já identificava o aumento da 

longevidade e da sua população idosa, iniciou um processo de criação de políticas 

sociais para pessoas recém-aposentadas. Então, na década de 1970, quando a 

denominação Terceira Idade já havia sido divulgada por este mesmo país, deram 

prosseguimento à atividades educacionais nas Universités du Troisième Âge, que 

tinham como objetivo “o desenvolvimento e a preparação dos idosos para uma 

participação ativa na sociedade” (MACHADO, 2003, p.88). 

Outros países, como a China, a Espanha, o Uruguai, e parte dos Estados 

Unidos da América, também desenvolveram programas similares de atividades 

acadêmicas, destacando-se o Uruguai, como pioneiro na América do Sul. Ainda de 

acordo com Machado (2003) os programas possuem objetivos em comum, mas o 

desenvolvimento difere de um país para outro, prevalecendo as características 

culturais e científicas, individuais dos países, e incluindo atividades recreativas e 

passeios. De acordo com o Centro Internacional de Longevidade Brasil (ILC), A 

Irlanda também se destaca, como o primeiro país a ter uma instituição de ensino 

superior que adotou os conceitos e princípios de uma Universidade Amiga do Idoso, 

no ano de 2012, a Dublin City University (ILC, 2018). 

No Brasil, seguindo o que fora desenvolvido nas universidades abertas 

europeias e americanas, o Sesc São Paulo, criou em 1977, a Escola Aberta para a 

Terceira Idade, com o objetivo de promover ações de integração social juntos aos 

idosos. Anos depois, o modelo foi seguido e ampliado para universidades brasileiras, 

públicas e privadas, como a Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-

Campinas), a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (UERJ), a Universidade Federal Fluminense (UFF), a Universidade Veiga 

de Almeida, e outras. 

A criação de espaços de convivência, como nos modelos apresentados até 

aqui, divide opiniões no meio acadêmico, no que se refere ao uso do tempo livre e 

lazer. Muitos pesquisadores são a favor da inclusão proporcionada a partir dessas 

propostas, já outros discordam: 
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Para discutir as potencialidades e os limites do lazer no trabalho 
social com idosos, faz-se necessária uma crítica que desmascare a 
ideologia do igualitarismo que o perpassa, da falsa ideia de liberdade 
de escolha, da sua pretensa autonomia em relação ao mundo do 
trabalho, da sociabilidade e associativismo aclassista (TEIXEIRA, 
2007, p.4). 

 

Deve-se atentar, entretanto, que a criação das Universidades abertas para a 

Terceira Idade, atendem ao exposto no Capítulo V, art. 25 do Estatuto do Idoso: “O 

Poder Público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas e 

incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão editorial 

adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural redução da 

capacidade visual” (BRASIL, 2003).  

 Dentre os profissionais que defendiam as Universidades Abertas e atividades 

voltadas para os idosos, destaca-se Ecléa Bosi, que, foi professora emérita do 

Instituto de Psicologia da USP e idealizadora do programa Universidade Aberta à 

Terceira Idade (UnATI), criado em 1994, nessa instituição. Seu trabalho com idosos 

era, principalmente voltado para as transformações urbanas e a memória na cidade 

de São Paulo. Falecida em 2017, Bosi deixou como legado suas pesquisas, livros e 

seu engajamento nessa causa. Até o mês de março de 2015, o programa já tinha 

recebido mais de 120 mil alunos, desde sua fundação (HEBMÜLLER, 2015).  

A percepção da necessidade de inclusão dos idosos, também pode ser 

percebida por setores do mercado. 

O envelhecimento da população brasileira revela um novo nicho de 
mercado consumidor, com valores, comportamentos, estilo de vida e 
necessidades específicas. Hoje, com o aumento da expectativa de 
vida, a imagem do idoso está também vinculada a cosméticos que 
rejuvenescem, perfumam e embelezam, vitaminas fortificantes, 
viagens ao exterior, passeios e até faculdades. (ESTEVES; 
SLONGO; ESTEVES, 2012, p.37) 

  

Os autores Gomes e Pinheiro, no livro intitulado: “Lazer, Turismo e Inclusão 

Social: Intervenção com Idosos”, fazem uma crítica ao discurso, em geral, 

mercadológico, que promete ao idoso a permanência eterna na juventude, através 

da padronização do consumo, e de um estilo de vida, que na maioria das vezes não 

condiz com a realidade vivenciada pelo idoso. E, em seguida, apresentam atividades 
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como o lazer e o turismo, e suas contribuições, como forma de ressignificar a velhice 

(GOMES; PINHEIRO, 2010). 

 Os mesmos autores ainda reforçam a importância da criação de políticas 

públicas de incentivo ao lazer, ressaltando que as atividades de turismo, esporte, ou 

de natureza similar, podem proporcionar ao indivíduo, uma ampliação da inclusão 

social, gerando um novo olhar sobre a velhice. Além disso, no campo do turismo, 

apresentam a possibilidade da consolidação de novos destinos turísticos, além da 

criação de um novo comportamento do turista, e não apenas como um consumidor 

passivo (GOMES; PINHEIRO, 2010, p. 65). 

Fromer e Vieira (2003) acrescentam que os idosos precisam ser estimulados 

a novas experiências, adquirindo conhecimento e interagindo com o local visitado, o 

que pode ajudar a expandir seu universo cognitivo e psicológico. Dessa forma, 

relacionando mais uma vez a prática de atividades turísticas com a qualidade de 

vida desse turista. 

Apesar de toda a discussão aqui apresentada, sobre fatores relacionados à 

qualidade de vida, lazer e turismo, deve-se considerar também, outras razões 

significativas que influenciam e afastam, em alguns casos, a possibilidade do idoso 

de usufruir de um bem estar em suas atividades, que seriam: tempo livre disponível, 

condições de saúde e capacidade financeira. Por isso, torna-se importante não 

homogeneizar as características do idoso, já que as condições de vida podem variar 

de um indivíduo para outro, inclusive no Brasil, onde discussões e mudanças que 

podem influenciar a próxima geração de idosos, vem sendo recentemente 

apresentadas. 

 

1.3 ENVELHECIMENTO E TURISMO NA EUROPA E EM OUTRAS PARTES DO 

MUNDO 

 

A temática que se refere ao idoso se destaca nos últimos anos, na Europa, 

como tema de trabalhos de diversas áreas acadêmicas, entre elas, o turismo. Ao 

pesquisar trabalhos acadêmicos em outros países, inclusive europeus, nota-se que 

o termo idoso é substituído por sénior, e, em geral, refere-se às pessoas com idade 
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a partir dos 55 anos de idade, e que vivem de maneira ativa. Entretanto, outras 

fontes utilizam esse termo para se referir às pessoas com até 65 anos, como se 

quisessem representar a primeira etapa da terceira idade, se comparado ao Brasil.  

 A preocupação na inclusão do público idoso em tais pesquisas tem como 

principal fator os dados e projeções demográficas para o continente europeu, além 

de atuais mudanças já percebidas, como países que apresentam uma alta 

expectativa de vida, quando comparado à outros países do mundo, além da 

qualidade de vida. “Em 2030, de acordo com projeções do EUROSTAT4 (2010), 

Portugal ocupará o 7º lugar no ranking dos países europeus, em termos de índice de 

envelhecimento, com uma proporção de 175 idosos por cada 100 jovens. A lista será 

liderada pela Alemanha, com 218 idosos para cada 100 jovens” (ENCARNAÇÃO, 

2014,p.8). 

 Portugal também é destaque no incentivo e estudo do fenômeno conhecido 

como turismo sénior, especialmente, a região conhecida como Algarve, localizada 

no Sul do país, pode ser considerada como uma das regiões turísticas mais 

importantes de Portugal, e, da Europa. Caracteriza-se pela existência de praia, e 

períodos de calor, ao longo do ano. A sazonalidade turística também pode ser 

identificada nessa localidade, assim, como na maioria dos países do mundo. Dessa 

forma, os períodos de baixa temporada, nos últimos anos, tem sido movimentados 

devido o incentivo à atividade turística para pessoas da terceira idade.  

 Zacarias et al (2011) em um artigo acadêmico sobre o perfil do turista sênior, 

na região do Algarve, já considera esse público como um dos principais ocupantes 

dos estabelecimentos turísticos da localidade, durante a baixa temporada, e graças 

a essa representatividade, acrescenta que o turismo sênior é um segmento de 

mercado com potencial de crescimento, e, destaca a importância de identificar as 

características que esses estabelecimentos devem possuir, visando o atendimento 

às necessidades e expectativas desses turistas. 

 Os mesmos autores destacam ainda os atrativos turísticos da região do 

Algarve: Sol e mar, como os principais, além de outras opções como o turismo 

náutico, turismo cultural, turismo gastronômico, e outras atividades que despertam o 

                                                           
4
 Trata-se do Gabinete de Estatística da União Europeia. 
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interesse desses turistas, que, em geral, hospedam-se em hotéis entre 3 e 5 

estrelas, com grande variação de período de estadia. Apresentam ainda que, os 

hotéis dispõem de serviço médico 24 horas, via telefone, ora pelo sistema de 

segurança social, ora por clínicas privadas que possuem acordos com hotéis 

(ZACARIAS et al, 2011). 

 É fato que o perfil do turista sênior europeu passou por alterações com o 

passar dos anos.  Com o objetivo de apresentar as características desse público, 

baseada em diversas fontes, datadas desde o ano de 1990, até 2013, Encarnação 

(2014) cita, entre outras características, o fato de o turista sênior atual ser 

relativamente mais saudável, possuir maior nível de escolaridade, dispor de maior 

renda e tempo livre para o lazer, ser independente da família, mais preocupado com 

sua própria segurança, preferir férias ativas, viajar com maior frequência e com 

períodos de viagens mais longos do que os jovens, ser mais sensível ao fator preço, 

em muitos casos não ser o destino em si, o fator mais importante, especialmente 

para os que adquirem pacotes de viagem (GARCIA 2011, apud, ENCARNAÇÃO, 

2014, p. 15). 

 Outros países da Europa também vêm trabalhando o incentivo do turismo 

para pessoas idosas, considerando a importância desse público, especialmente, nos 

períodos de baixa temporada.  A exemplo disso, pode-se citar o projeto EUROSEN5, 

que é co-financiado por um programa da União Europeia, envolve 4 países: Áustria, 

Itália, Romênia e Eslovênia e, segundo apresenta em seu site,  tem como missão 

promover uma forma inovadora de turismo para os seniores, baseado na experiência 

e na interação entre pessoas de diferentes países, visitando destinos famosos, mas 

valorizando também, destinos menores, que possuam bom potencial turístico 

(EUROSEN, 2018). 

 Outra iniciativa de importante representatividade, é o AGE Platform Europe, 

que se auto intitula como “the voice of older persons at EU level”, o que traduzindo, 

seria: “A voz dos idosos na União Europeia”, que ainda segundo a própria rede, tem 

o objetivo de promover os direitos e interesses dos idosos na Europa. É formada e 

voltada para pessoas com idade acima de 50 anos de idade, e conta com parceiros 

                                                           
5
 EUROSEN ou Europe for Seniors, é um programa europeu, que promove o turismo transnacional, 

em baixa temporada, com o objetivo de enriquecer o setor e aumentar a competitividade da indústria 
europeia (EUROSEN, 2018). 
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europeus, como: O Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia, e outras 

instituições europeias e mundiais.  No site dessa rede europeia, é possível encontrar 

diversas publicações com a temática turismo sênior. “AGE continued its work on 

European Research Projects throughout 2017, besides being involved in new 

proposals. AGE was partner of 19 projects dealing with new technologies, health, 

care, accessibility, sustainable mobility and senior tourism” (AGE, 2017,p.37). 

 A EUROSTAT (2016) divulgou um estudo que buscava entender a relação 

entre o comportamento do turista, com base na idade, focando em pessoas com 

idade acima de 65 anos de idade. A pesquisa teve como referência o ano de 2014 e 

comparou a participação de residentes da União Europeia pertencentes à essa faixa 

etária, com pessoas mais jovens, a fim de identificar preferências de viagem como: 

Escolha do destino turístico, período da viagem, tempo de permanência, meio de 

hospedagem utilizado e tipos de gastos realizados durante a viagem. 

 Como resultado, constatou-se, dentre outros fatores, que esses turistas 

idosos realizavam viagens mais longas, quando comparados ao restante da 

população. Preferem viajar dentro de seu país de residência, e quando possível, 

optam por se hospedarem em suas próprias casas, que seriam uma segunda 

residência, utilizada como meio de hospedagem, em geral para viagens de finais de 

semana ou férias (ASSIS, 2003). Essa segunda residência ou residência secundária, 

dessa forma, acabam por gastar menos com transporte e alojamento. Enquanto a 

maioria da população mais jovem viaja durante o período de férias escolares, notou-

se que os idosos preferem viajar um pouco antes, ou um pouco depois desse 

período, um fenômeno que acaba por aumentar a temporada turística (BAUSCH, 

2016). Vale ressaltar que a União Europeia possui destinos que estão entre os 10 

mais visitados do mundo, segundo a OMT. 

 Como se sabe, o envelhecimento da população é esperado, de maneira 

significativa, também em outras partes do mundo. Na Ásia, por exemplo, esse 

envelhecimento vem sendo percebido há anos, no Japão, que possui a população 

mais idosa do continente, e apresentava 17% da população com idade acima de 65 

anos, no ano de 2001, percentual expressivamente maior do que nos outros países 

do continente. O que significa que, tais países terão menos tempo para se 

prepararem para a mudança demográfica esperada, além de possivelmente 
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enfrentarem diversos desafios, considerando que o desenvolvimento dos mesmos, 

ocorre de maneira inferior, quando comparado ao Japão (EAST-WEST CENTER, 

2002). 

 Nos países onde o idioma é o inglês, o termo: Turistas idosos pode ser 

traduzido pela expressão senior tourists, ou, ainda, senior travellers, como nos 

países da América do Norte, a exemplo dos Estados Unidos e do Canadá. Em 

ambos os países citados já se discute a temática do aumento da expectativa de 

vida. Uma projeção demográfica, realizada no ano de 1995, nos Estados Unidos, 

comparava o quantitativo de idosos naquele país, sendo: Em 1900, 1 em cada 25 

americanos, 1 em cada 8 em 1994, projetando-se 1 idoso a cada 5 cidadãos 

americanos  para o ano de 2050, o que totalizaria aproximadamente 80 milhões de 

idosos no país ( US CENSUS BUREAU, 1995). 

Tanto os Estados Unidos, quanto o Canadá são países que recebem 

expressivos quantitativos de turistas idosos, em especial o segundo, onde muitos 

optam por realizar cursos e passar férias, considerando fatores como a segurança e 

os indicadores sociais, como uma das motivações. Já nos Estados Unidos, uma 

pesquisa realizada em 2015, revelou que 20% das pessoas com mais de 65 anos de 

idade ainda trabalham, essa situação se deve a diversas questões, que vão desde a 

necessidade financeira, até o fato de se sentirem dispostos para tal (STEVERMAN, 

2016). 

 No Brasil, as pessoas da terceira idade estão se inserindo constantemente 

nas atividades turísticas, especialmente no turismo doméstico (BRASIL, 2016). Em 

alguns lugares ainda se pode perceber o reforço de estereótipos na promoção de 

atividades turísticas, associando-se à esse público atividades que proporcionam 

descanso e contemplação, à exemplo de segmentos como ecoturismo, o turismo 

religioso e o turismo de sol e praia, por exemplo. Porém, há exceções e é importante 

que realmente existam, pois, a sociedade passa por contínuas transformações, e a 

tendência demonstrada por pesquisas, é que esse público se torne cada vez mais 

autônomo, podendo optar por atividades de livre escolha. 

 No que se refere ao turismo internacional, o Ministério do Turismo apresentou 

no ano de 2017, um relatório de uma pesquisa realizada entre os anos de 2012 e 

2016, a fim de caracterizar o perfil do turista internacional, no Brasil. A seguir (Figura 
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3) apresenta-se o percentual de turistas estrangeiros oriundos da Europa e da 

América do Nortel, no ano de 2016, classificados pela faixa etária. 

Figura 3- Percentual de turistas oriundos da Europa e da América do Norte em 2016 

 

Fonte: MTur/FIPE- Estudo da Demanda Turística Internacional-2016 

 

Nota-se que, dentre os países apresentados, o que obteve maior percentual 

de turistas com idade a partir de 60 anos, foi Portugal, representando 15,8% do total 

de turistas oriundos daquele país, com destino ao Brasil. Em seguida, destacam-se 

também os Estados Unidos, com 15,7%, e a Itália, com 15,3%. Dessa forma, é 

possível notar a expressividade que essa população possui no setor turístico 

atualmente. Lembrando que, no ano de 2016, o Brasil sediou os Jogos Olímpicos 

Rio 2016, na cidade do Rio de Janeiro, momento em que houve grande 

movimentação no setor turístico do país, e em especial, dessa cidade. Ainda de 

acordo com o relatório, nos anos anteriores não se percebeu uma grande variação 

nos percentuais das faixas etárias (BRASIL, 2017). 

 Atualmente, existe uma modalidade conhecida como Retirement Destinations, 

que se refere à destinos para pessoas aposentadas, ou seja, lugares do mundo que, 

em tese, oferecem boa qualidade de vida para pessoas da terceira idade viverem, 

de acordo com o perfil apresentado por essa pessoa, já que existem empresas 

especializadas nessas pesquisas e triagem de público. Essa nova moradia pode ser 

dentro do próprio país, ou até mesmo, em outro continente. De acordo com Longino 

Junior et al ( 2002) a escolha de um destino, nesses casos, pode ser influenciada 

por fatores como: lugares com clima mais quente, que possuam oportunidades de 
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lazer, com baixo custo de vida, bom crescimento econômico e baixo índice de 

criminalidade, fuga de congestionamentos e poluição, ou ainda, motivos pessoais. 

 Um segmento do turismo que vem atraindo pessoas da terceira idade, é o 

turismo de estudos e intercâmbio. Esse segmento é conceituado pelo Ministério do 

Turismo como sendo a “movimentação turística gerada por atividades e programas 

de aprendizagem e vivências para fins de qualificação, ampliação de conhecimento 

e de desenvolvimento pessoal e profissional” (BRASIL, 2006). Tradicionalmente, é 

comum associar esse tipo de turismo à adolescentes, jovens, voluntários e 

estudantes de ensino médio ou ensino superior, porém, estudos mostram que esse 

quadro está mudando. De acordo com uma organização denominada BELTA ( 

Brazilian Educational & Language Travel Association) que possui como associados 

mais de 75% do mercado das empresas de educação internacional, no Brasil, o 

número de viagens de intercâmbio entre as pessoas com idade desde os 50 até os 

78 anos, apresentou um aumento variável de 15% a  36%, em um ano (BELTA, 

2018). 

 É fato que a proporção de idosos que se inserem no turismo está crescendo. 

Assim sendo, a necessidade de pesquisas acadêmicas com o objetivo de estudar 

esse fenômeno e discutir formas de planejamento da atividade turística para essa 

geração se torna necessária, a fim de propiciar novos olhares, e, se necessário, 

quebra de paradigmas e desconstrução de determinados estereótipos ultrapassados 

e, em muitos casos, desrespeitosos. 

 Dessa forma, pensou-se buscar em diferentes fontes acadêmicas o que de 

fato vem sendo estudado e discutido a respeito da relação entre turismo e terceira 

idade, não se restringindo ao Brasil, mas incluindo pesquisas internacionais, 

considerando o aumento da expectativa de vida, como um fenômeno global, que já 

fora explicado anteriormente nesse trabalho. Na próxima seção será apresentada 

uma pesquisa realizada em duas bases científicas internacionais, buscando 

identificar a abordagem de tal temática. 

1.4 TURISMO NA TERCEIRA IDADE: UMA ANÁLISE DA ABORDAGEM DESSA 

TEMÁTICA, EM PESQUISAS CIENTÍFICAS, ENTRE 2010 - 2017 
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A partir de uma busca em duas importantes bases científicas internacionais: 

Spell e Web of Science, buscou-se identificar a evolução das pesquisas que 

envolvem a terceira idade, o lazer e o turismo, e para tal, considerou-se o período de 

2010-2017. A busca retornou artigos disponibilizados em periódicos como: Annals of 

Tourism Research, PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review, Revista de 

Administração da UFSM, Scielo, Tourism Management Studies e outros. 

A escolha das bases se deu, considerando os seguintes aspectos: “A Spell 

disponibiliza gratuitamente, desde 2008, produções científicas das áreas de 

Administração, Contabilidade e Turismo” (SPELL, 2012, grifo nosso) além de, 

proporcionar uma busca de maneira organizada e específica para o que se deseja, 

apresentando os periódicos oriundos das mesmas, além de sua alta confiabilidade 

dentre os pesquisadores da área.  

Já a escolha da Web of Science se deu devido à mesma oferecer acesso a 

resumos em todas as áreas do conhecimento, além de “cobrir aproximadamente 

12.000 periódicos” (CAPES, 2000). O acesso gratuito à Web of Science foi 

possibilitado através de acesso, com identificação universitária, no site Periódicos 

CAPES.  

Para a busca dos artigos, foram utilizadas as palavras-chave: Idoso, turismo, 

lazer e terceira idade, em português e em inglês, da seguinte forma: Elderly, tourism, 

leisure e senior. A escolha de dois termos similares (idoso e terceira idade, elderly e 

senior) se deu, pois, os mesmos, respectivamente, eram mais utilizados no passado, 

porém referem-se a aspectos pejorativos relacionados à velhice, referindo-se a um 

idoso não saudável. Já as segundas nomenclaturas, são mais atuais e nos remetem 

às pessoas com envelhecimento ativo, e em geral, essas são o público alvo do lazer 

e do turismo. 

É sabido que há algum tempo tem ocorrido uma maior valorização no que 

tange às atividades turísticas para pessoas da terceira idade. Assim, os estudos que 

buscam tratar dessa temática têm sido de grande importância para uma maior 

compreensão do setor. Porém, assim como já foi apresentado que houve, e ainda há 

um longo caminho para a adequação de temas, considerados importantes na 

atualidade, como terceira idade e turismo separadamente, o mesmo ocorre quando 

se unem ambos os temas, e pode se considerar ainda, que talvez esses estudos 
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estejam apenas “engatinhando” no que se refere às visões apresentadas e 

desdobramentos teóricos. 

Realizando-se uma busca pelo critério de palavras-chave, na base Spell, 

alternando as palavras chaves: Turismo, lazer, terceira idade e idoso, foram 

encontrados os seguintes resultados iniciais, totalizando 3 artigos, com o primeiro 

critério de seleção utilizado, que foi a análise do título, como consta no quadro a 

seguir: 

Quadro 1- Resultados encontrados na base Spell com as palavras chave: Turismo, lazer, 
terceira idade e idoso, período de 2010-2017 
 

Combinação 
das 

Palavras-
chave 

Resultados 
encontrados 

Títulos Selecionados 
Ano da 

publicação 

Turismo E  
Terceira 

idade 
1 

* As emoções dos consumidores da terceira idade no processo 
de escolha de destinos de viagens 

2013 

Lazer  E 
Terceira 

Idade 
0 N/A N/ A 

Lazer E Idoso 2 

* Uma teoria fundamentada das experiências de consumo de 
lazer por consumidores da terceira idade    
                                                                                                           
* Investigando o consumo de lazer por idosos 

2015 
 
                                                                   

2014 

Turismo E 
Idoso 

0 N/A N/ A 

Fonte: Elaborado pela autora 
  

 

 

 Tendo em vista o número de resultados encontrados, e o fato de todos 

estarem relacionados com as palavras-chave desejadas, optou-se pela utilização de 

todos os encontrados para a análise final. O que pode nos levar ao entendimento de 

que as buscas pelo critério de palavras-chave nos apresentam resultados objetivos, 

apresentando-se como uma importante ferramenta. 

A busca inicial na base Web of Science, foi realizada com as palavras-chave 

em inglês, e selecionando-se -Tópico- como critério de busca, retornando ao todo 

891 artigos. O primeiro critério de seleção utilizado para selecionar os artigos de 

interesse para essa pesquisa foi o título, reduzindo tal resultado para 15 artigos. 

Percebeu-se que a maioria dos trabalhos, encontrados na busca inicial, não estava 

diretamente relacionada com o objetivo pretendido, sendo voltados para questões 

ligadas à saúde, competitividade, questões geográficas, análise de regiões turísticas 
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muito específicas ou determinado meio de hospedagem. Importante ressaltar que 

alguns trabalhos apareceram repetidamente, com diferentes palavras-chave, e 

esses não foram contabilizados. 

Visando apresentar de maneira clara e simplificada os resultados 

encontrados, elaborou-se um quadro apresentando o resultado geral encontrado a 

partir das palavras-chave na busca por tópico, na base Web of Science, os títulos 

selecionados nesse critério de seleção, e o ano dos mesmos. Posteriormente, optou-

se pela utilização dos artigos encontrados nessa etapa, para a análise final. 
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Quadro 2- Resultados encontrados na base Web of Science com as palavras-chave: 

Tourism, leisure, senior e elderly, período 2010-2017 

Combinação 
das Palavras-

chave 

Resultados 
encontrados 

Títulos Selecionados 
Ano da 

publicação 

Tourism AND 
Senior 

143 

Travel motivations of seniors: A review and a meta-
analytical assessment        

2016 

Tourism Experiences and Self-Rated Health Among 
Older Adults in China 

2016 

The Impact of Ageing on the Tourism Industry: An 
Approach to the Senior Tourist Profile 

2016 

Travel frequency of seniors tourists       2016 

The impact of social tourism for seniors on the 
economic development of tourism destinations 

2016 

Aging Population and Tourism: Socially Determined 
Model of Consumer Behavior in the "Senior Tourism" 

Segment Senior Tourism. Characteristics and facilities    

2015 

Understanding the senior travel market: A review 2015 

The spiritual benefits of travel for senior tourists 2014 
Age and cohort effects: The American senior tourism 
market  

2014 

  Innovations in marketing communication of seniors in 
tourism 

2014 

Leisure AND 
Senior 

184 
Perceptions of Leisure by Older Adults Who Attend 
Senior Centers 

2015 

Leisure AND 
Elderly 

496 
NÃO APRESENTOU NOVOS RESULTADOS 
RELEVANTES 

N/A 

Tourism AND 
Elderly 

68 

Utilização de mídias sociais por jovens- idosos para 
fins de viagem 

2017 

Tourism experience and quality of life among elderly 
tourists 

2015 

Recommendation of Travelling Plan for Elderly People 
According to their Abilities and Preferences 

2012 

The Researches on Senior Tourism Security Service 
Criterions 

2010 

Fonte: Elaborado pela autora 

De uma maneira geral, percebeu-se uma maior incidência de temas 

relacionados ao tema turismo na terceira idade, entre os anos de 2014-2016, o que 

pode significar um avanço nas pesquisas que relacionam a terceira idade a 

fenômenos como o lazer e o turismo, de alguma maneira, e alguns fatores já 

apresentados aqui podem ser responsáveis por esse maior reconhecimento dos 

indivíduos acima de 60 anos como público alvo dessas atividades e desses 

mercados. 

Inicialmente, através da análise dos títulos encontrados, percebe-se que as 

propostas de pesquisas estão voltadas para a exposição de um mercado ainda não 
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amplamente difundido, levando a questões como estudo das motivações de viagem 

das pessoas da terceira idade, a frequência dos mesmos em tipos de viagens 

específicas, o benefício das atividades de lazer e das experiências turísticas para 

esse público, a importância de estudo de consumo e marketing para esses "novos" 

clientes e a relação dos idosos com atividades de lazer.  

A respeito das motivações que levaram às pesquisas, Esteves et al (2013) diz 

que  mediante a percepção do envelhecimento da população o número 

de  “consumidores idosos está tornando-se bastante relevante para os profissionais 

de marketing, especialmente devido à disponibilidade de renda que grande parcela 

deste grupo possui para consumo.” E ressalta que alguns setores da Economia já 

estão se voltando para esse público, porém outros ainda não exploraram 

devidamente esse campo. Os autores relacionam a importância dos estudos sobre 

emoção no comportamento do consumidor idoso e no processo de escolha de 

viagem (ESTEVES, et al, 2013, p.562). 

            Por outro lado, outros autores, apesar de chamarem de usual a associação 

entre terceira idade e lazer, apresentam que no Brasil, em especial, devido aos 

baixos valores de aposentadoria, muitos indivíduos da terceira idade apresentam 

uma queda no padrão de vida e um “clima favorável para a não- vivência da terceira 

idade” o que impactaria diretamente no “consumo” das atividades de lazer (PINTO; 

PEREIRA, 2015, p.20-22), com números menores do que poderiam ser. 

Ainda voltado para questões mercadológicas Slivka (2014) considera as 

mudanças demográficas e o envelhecimento como os maiores desafios do século 21 

para o setor do comércio, e ressalta que o turismo, enquanto uma das atividades 

que mais cresce, precisa enxergar tais mudanças como importantes para o mercado. 

Em concordância, com essa linha de estudo, realizou-se, na Ásia, uma pesquisa 

entre artigos publicados no período de 1988-2015 sobre motivações de viagem 

identificadas em pesquisas com idosos, entendendo que tais motivações são 

diferentes da população em geral e a importância da articulação de pesquisas 

acadêmicas dentro da gestão do turismo para idosos (NIJKAMP, PETER; 

PATUELLI, 2016). 

No campo de estudos do turismo e terceira idade, muitas lacunas ainda 

precisam ser preenchidas, como o que os idosos de hoje buscam na atividade 

turística? Seriam os mesmos fins que buscavam os idosos há 10 anos? Dentro do 
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próprio grupo dos idosos, que já são considerados pertencentes a uma categoria de 

pessoas com mobilidade reduzida, existem particularidades individuais que podem 

influenciar nas decisões de um idoso ativo, por exemplo, e outro com idade mais 

avançada e diferente estilo de vida. Entretanto, afirmações como “os idosos tornam-

se crianças novamente, uma vez que passam por determinado momento da vida” 

(CHEN, S.; SHOEMAKER, 2014), impõem-se como precipitada nos estudos 

turísticos e de lazer, uma vez que uma pessoa com tais características e limitações, 

dificilmente se tornaria um público alvo abrangente para o turismo, atualmente, num 

momento em que os estudos nessa área não estão substancialmente avançados, 

além de tal afirmação, não apresentar a maneira pela qual, a população idosa ativa 

(terceira idade) prefere ser chamada, como já fora abordado anteriormente nesse 

trabalho. 

Partindo para um caminho do marketing e propaganda, constata-se uma 

preocupação com o público acima de 60 anos, e existem trabalhos científicos 

voltados a fornecer informações percebidas no comportamento de idosos durante 

viagens, para empresas turísticas e de hospitalidade novos produtos que atendam 

às exigências desse público, como questões relacionadas à segurança e conforto. 

Outro trabalho considerado relevante e útil nos dias atuais é o de 

(BATOUCHE et al., 2012) que propõe um padrão de serviço web, para planos de 

viagem, que, através de um perfil descrito por um usuário de maneira online, 

consideraria possíveis restrições relacionadas com a capacidade e saúde dos idosos 

durante as viagens e, consequentemente na elaboração do plano de viagem.  

 De uma maneira geral, percebeu-se que a temática turismo-lazer- 

envelhecimento está ganhando uma visibilidade a nível mundial, em especial nos 

últimos anos, e é possível que tais pesquisas existentes estejam sendo 

impulsionadas pelas transformações demográficas e sociais. A maioria dos artigos 

analisou o comportamento do consumidor idoso, ainda que não explicitamente, 

desde as motivações de escolha da viagem ou de um destino, passando pelas 

experiências e possíveis benefícios possibilitados por meio de atividades de lazer e 

turismo na qualidade de vida dos mesmos, ou ainda buscando maneiras de 

democratizar o acesso à atividade, criando mecanismos para tal a exemplo de como 

softwares.  
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Outra percepção importante refere-se no que tange à segurança e saúde do 

idoso durante as viagens, fatores que podem ser limitadores no acesso às 

atividades. Uma questão importante voltada para esse assunto são os tipos de 

riscos existentes durante viagens de idosos, identificados em alguns trabalhos, 

como: Segurança de hospitalidade, segurança nas viagens, segurança nas visitas, 

segurança nas compras e segurança no divertimento, e outros fatores de riscos 

gerais, como a segurança alimentar. 

Percebe-se que, se comparadas com outros campos de conhecimento, as 

pesquisas que envolvem a temática turismo e terceira idade ainda podem ser 

consideradas como incipientes, muitas lacunas precisam ser preenchidas, e faz-se 

necessário um maior conhecimento do novo perfil da pessoa da terceira idade, não 

desconsiderando por completo, mas também não adotando em demasia conceitos 

utilizados no passado, entendendo que houve uma mudança de hábitos e 

necessidades, e uma adequação, sem segrega-los é importante no atual cenário.  

A respeito das metodologias identificadas nos trabalhos, as mesmas se 

apresentaram de maneiras variadas, concordando com Sakata (2002, p.36)  “a 

pesquisa científica em turismo, como em qualquer outra área, pode ter como 

paradigma predominante o método quantitativo, ou qualitativo, ou mesmo ambos”. 

Ressaltam-se, aqui, dois trabalhos: “Tourism experience and quality of life among 

elderly tourists” e “The Impact of Ageing on the Tourism Industry: An Approach to the 

Senior Tourist Profile” que apresentaram um método quantitativo conhecido como: 

Modelo de regressão logística multinível, que, segundo Bastos (2015) é usado para 

estudos multicêntricos, com planos amostrais complexos, ou onde existam níveis 

hierárquicos naturais. Os resultados das metodologias encontradas apresentam-se 

no gráfico a seguir: 
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Gráfico 1- Tipos de métodos encontrados nos trabalhos pesquisados 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como se percebe, os métodos identificados nos trabalhos pesquisados foram: 

pesquisa exploratória, entrevista em profundidade, etnografia, estudo de caso, 

entrevista semiestruturada, entrevista com grupos de foco, survey e modelo de 

regressão logística multinível. Dentre esses, a predominância foi do método de 

pesquisa exploratória. Todos os trabalhos apresentavam revisão literária com o 

objetivo de contextualizar o tema proposto, além de informar ao leitor o assunto a 

ser verificado através dos métodos. 

Conclui-se que os estudos sobre turismo na terceira idade ainda tem um 

longo caminho a ser percorrido, porém já se percebe a importância desse público 

para o mercado turístico, que, por sua vez, deve buscar atualizar-se quanto às 

necessidades dessa população, bem como suas preferências, que, ao que parece, 

pode estar atribuída à várias particularidades e individualidades. Porém, a questão 

da acessibilidade, que se faz subentendida em muitos trabalhos, precisa estar 

atrelada à realidade mercadológica. 

 No Brasil, já se discute sobre a necessidade de ambientes acessíveis, não 

apenas visando esse público e das pessoas com deficiência, mas a sociedade como 

um todo. Além da NBR 9050 que já fora citada nesse trabalho, não se pode deixar 

de citar a Lei 13.146/15 Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 
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definido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nesse documento, dentre outras 

considerações, estabelece que os meios de hospedagem precisam ser construídos 

com base no desenho universal6, além de contemplar todas as formas de 

acessibilidade (BRASIL, 2015). 

Para os estabelecimentos existentes, quando da criação dessa lei, especifica 

que devem disponibilizar 10% (dez por cento) dos dormitórios acessíveis (BRASIL, 

2015). O Ministério do Turismo já se posicionava, anteriormente, sobre o assunto, 

em sua cartilha denominada “Dicas para atender bem turistas idosos” a respeito da 

acessibilidade: “Deve estar presente nos espaços, no meio físico, no transporte, na 

informação e na comunicação, inclusive em sistemas de tecnologias da informação 

e comunicação, bem como em serviços e instalações abertos ao público ou de uso 

público, tanto na cidade como no campo” (Brasil, 2013, p. 11). 

Assim, entende-se a acessibilidade como um direito do cidadão, 

independente de sua condição social, idade, ou qualquer outro fator condicionante. 

E torna-se importante uma reflexão sobre a realidade dos idosos nos centros 

urbanos brasileiros. Sabendo-se que, no Brasil, ao mesmo tempo em que existem 

grandes centros urbanos que recebem anualmente turistas nacionais e estrangeiros, 

o país ainda demanda de soluções na infraestrutura de muitos serviços para seus 

próprios habitantes. 

Por fim, cabe citar e esclarecer alguns mitos no que se refere ao turismo na 

terceira idade, como apresenta o Ministério do Turismo, são eles: A respeito das 

viagens em grupo, é importante não generalizar e perceber que existem idosos que 

não preferem esse tipo de viagem, apesar de ser o mais comum, atualmente. Bailes 

como forma de lazer: Trata-se de outro caso em que se deve evitar a criação de 

estereótipos, uma vez que, com o aumento da expectativa de vida, a população está 

cada vez mais plural. Nem todos os idosos querem descansar, muitos estão 

dispostos à realizar atividades diferenciadas, respeitando suas limitações físicas e 

psicológicas; além disso, deve-se evitar o tratamento ao idoso, de maneira a 

                                                           
6
 De acordo com a ABNT (2004,p.3)  trata-se daquele “que visa atender à maior gama de variações 

possíveis das características antropométricas e sensoriais da população.” Disponível em: 
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagens-
filefield-description%5D_24.pdf . Acesso em 24.jan.2019 
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infantilizá-lo, respeitando também, as diferenças existentes entre cada indivíduo 

(BRASIL, 2013). 
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2. ENVELHECIMENTO E TURISMO NO BAIRRO DE COPACABANA 

 Nesse capítulo será apresentado um breve histórico do bairro de Copacabana 

(Figura 4), destacando seus principais marcos históricos e fatores que 

proporcionaram sua relevância no turismo da cidade do Rio de Janeiro. Em seguida, 

será exposta uma análise demográfica do local, a partir de dados disponibilizados 

pelo IBGE, e pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a fim de discutir e 

contextualizar o percentual de residentes idosos, nessa localidade, bem como, 

questionar a relação dessas pessoas com turistas idosos do bairro. 

Figura 4- Mapa do bairro de Copacabana 

 

Fonte: Google, 2019 
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2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS E O CENÁRIO TURÍSTICO DE COPACABANA 

 

Quando se pensa em Copacabana, os pensamentos e opiniões divergem. Há 

quem considere o bairro como um lugar democrático, a pensar na diversidade de 

pessoas que circulam pelo bairro, além dos mais diferentes tipos de 

estabelecimentos; mas, pelos mesmos motivos, outros já o consideram como um 

retrato da desigualdade social, especialmente devido à diferença de classes sociais 

existentes entre seus residentes e frequentadores. Há os que afirmam amar viver 

nesse local, e os que, aproveitando-se, até mesmo da localização de suas ruas, 

dizem morar entre Copacabana e Ipanema, acreditando que assim estão 

valorizando seu imóvel, considerando que no segundo bairro citado, os imóveis 

possuem valores superiores ao do primeiro, além de ser considerado pela população 

como mais elitizado. A questão é que muitos sentimentos estão envolvidos no 

processo de formação de tais opiniões e questionamentos e, para buscar entender 

muitos deles, é preciso voltar à história do bairro, buscando identificar os agentes 

envolvidos nessa construção, ainda em processo. 

A verdade é que tudo ali existe em função da praia. Foi a praia que 
valorizou o chão, foi a praia que ergueu os arranha-céus. A praia 
criou aquela mocinha queimada e de óculos escuros, que fala uma 
linguagem que você, da Tijuca ou de Madureira, não compreenderá. 
Bares, cassinos, homens de terras distantes, americanos alegres e 
austríacos enterrados na sua melancolia, casas de antiguidades, 
atletas e cocktails – tudo isso é fruto da praia. Prestem bem atenção 
a essa coisa importante: a Tijuca também é lugar onde se mora e se 
vive, mas lá o chão não está espetado de arranha-céus e penso que 
a bebida que ainda hoje predomina, nas suas casas e nos seus 
bares, é o bom e amigo leite doméstico. Copacabana: janela para o 
mar. Joel Silveira, O Cruzeiro, 29 mar. 1943, p. 14 a 17. apud (Kaz, 
2010, p.50) 

 

 No ano de 2012, o bairro completou 120 anos de existência e a 

comemoração, ocorreu no maior palco do bairro: a praia, reunindo milhares de 

apaixonados por Copacabana. Tal afeto, já foi demonstrado por muitos artistas 

brasileiros e estrangeiros, consagrados pela história e pela mídia, que através de 

canções, pinturas e poemas, há anos narram a vida do morador do bairro e seu 

cenário.  Na obra ilustrada: Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, cujo original se 

chama Voyage Pittoresque et Historique au Brésil, datado de 1834, elaborado pelo 
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pintor, desenhista e professor, o francês Jean- Baptiste Debret, um dos artistas mais 

emblemáticos da Missão Artística Francesa, que morou no Rio de Janeiro, durante o 

século XIX, a região onde hoje, está localizado o bairro de Copacabana, é descrita 

como um enorme espaço de areia, com uma pequena igreja, além de montanhas 

que adentram pelo mar, e árvores frutíferas (DEBRET, 1834, apud O’DONNEL, 

2014). 

 Se nessa época, fora descrito, ainda por Debret sobre a percepção de que as 

mulheres brancas não saíam às ruas, evitando-se ao máximo a exposição ao sol, 

Delgado de Carvalho, confirma tal costume, durante o final do século XIX, 

explicando sobre a prática do banho de mar:  

Levantavam-se cedo e o banho de mar era discreto, sem 
publicidade, roupas até os punhos e até os tornozelos, no Boqueirão 
do Passeio, em Santa Luzia, no Flamengo, em Botafogo, ou numa 
praia deserta perto das pitangueiras ou coqueiros de raposa, hoje 
Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon (Delgado de Carvalho, 1990, 
p.4). 

 

  O costume do banho do mar na praia de Copacabana, já foi descrito 

como um importante acontecimento para a história dessa prática, na cidade do Rio 

de Janeiro, por diversos autores, já citados anteriormente nesse trabalho. Tal prática 

também se tornou uma referência ao bairro, através da arte. Já no século XX, vindo 

a ser apelidada como “Princesinha do Mar”, através de uma canção conhecida até 

os dias atuais: 

“Existem praias tão lindas, cheias de luz, 
Nenhuma tem o encanto que tu possues, 
Tuas areias, teu céu tão lindo, 
Tuas sereias, sempre sorrindo, 
 

Copacabana princesinha do mar, 
Pelas manhãs tu és a vida a cantar, 
E a tardinha o sol poente, 
Deixa sempre uma saudade, 
Na gente...” (Ribeiro; Barro, 1969). 

 

  Muitos artistas já homenagearam Copacabana por meio de suas obras, 

como Vinícius de Moraes, Nertan Macedo e Carlos Drummond de Andrade, sendo 

que este último viveu no bairro durante boa parte de sua vida, até seu falecimento. 
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Desde o início dos anos 2000, existe uma estátua em homenagem a Carlos 

Drumond de Andrade (Figura 5), localizada no calçadão da praia de Copacabana, 

próxima a outra estátua, que homenageia o artista Dorival Caymmi (Figura 6). Em 

pensar nas controvérsias do bairro, essas estátuas se tornaram atrativos turísticos e 

todos os dias, pessoas visitam e tiram fotos para recordação. No entanto, não se 

pode ignorar o fato de ao longo dos anos, tais monumentos, sobretudo a estátua de 

Carlos Drumond de Andrade já terem sido vandalizados de diversas formas, 

dezenas de vezes.  

 

Figura 5 – Estátua de Carlos Drummond de Andrade       

 

Fonte: Riotur, 2019 
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Figura 6 – Estátua de Dorival Caymmi 

  

Fonte: Elaborado pela autora, 2018 

 

 A história do bairro de Copacabana é riquíssima de elementos fundamentais 

relacionados ao desenvolvimento do Rio de Janeiro, porém a abordagem histórica 

aqui apresentada não se esgota em seus acontecimentos, mas, tem o objetivo de 

contextualizar o cenário percebido na contemporaneidade carioca, em que o bairro 

está inserido. Assim sendo, busca indicar possíveis relações entre gerações.  

Copacabana sempre atraiu grande número de pessoas, de diferentes faixas etárias 

e origens, seja como turista, como novo morador, visitante ou mesmo, trabalhador, 

como foi observado pelo antropólogo Gilberto Velho: 

Nas horas mais matinais vêem-se trabalhadores de obras, 
empregadas domésticas, empregados de casas noturnas vindo ou 
saindo do trabalho [...] Durante a tarde, vêem-se , em determinados 
lugares, grupos de homens idosos aposentados. São muitos 
numerosos, por exemplo, os militares reformados que se reúnem em 
grupos na Avenida Copacabana[...] À noite, especialmente no verão, 
muitas pessoas andam na rua depois do jantar(Velho, 1989, p.18). 
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Esse fluxo diário de pessoas pode ter sido iniciado, como indicam as 

pesquisas, ainda no século XIX, a partir de um dos primeiros acessos urbanizados 

ao bairro, em 1855, por uma ladeira, que hoje vem a ser a Ladeira dos Tabajaras, e 

posteriormente, com a construção do Túnel Velho, em 1892, o início da circulação 

de bondes. (ANDREATTA; CHIAVARI; REGO, 2009). 

 À década de 1920 está relacionada a inauguração do que viria a ser, além de 

um dos principais pontos turísticos do bairro, o hotel mais luxuoso do Rio de Janeiro, 

no período: O Copacabana Palace, hoje conhecido como Belmond Copacabana 

Palace Hotel, que em 2018, foi comprado pelo grupo francês Louis Vuitton. O 

edifício é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), e foi o primeiro hotel a ser construído em frente a praia de Copacabana, 

em um período em que não haviam grandes edifícios no bairro, ainda. 

 A julgar pelo grande quantitativo de hotéis existentes hoje em Copacabana, 

muitos pertencentes à grandes redes hoteleiras de luxo, além de outros meios de 

hospedagem, pode-se considerar que o hotel Copacabana Palace ainda desperta 

interesse de um nicho específico de mercado, quanto à hospedagem, e, de turistas e 

visitantes em geral, que, diariamente, admiram sua fachada, tiram fotos, além de 

muitos que entram para conhecer, ou mesmo para realizar uma refeição em um de 

seus restaurantes. 

O glamour e a elitização sempre estiveram presentes na história desse ícone 

da hotelaria brasileira, mas a localidade onde se encontra, no bairro, não possui as 

mesmas características.  A partir da construção do hotel, o mesmo, de tão 

conhecido, se tornou uma espécie de ponto de referência no bairro, atraindo a 

criação de grandes comércios e casas noturnas, se tornando o centro da vida 

noturna da Zona Sul do Rio de Janeiro (VELHO,1989). Por outro lado, a percepção 

que se tem, atualmente, é de que essa não é uma área muito valorizada pelos 

moradores do bairro, e essa percepção, já pode ser notada também em turistas, que 

muitas vezes deixam de ficar hospedados em determinadas ruas, que ao longo do 

tempo, adquiriram uma reputação associada à prostituição e desigualdade social, 

devido ao grande número de pessoas em situação de rua, que se percebe, 

rapidamente, ao realizar um passeio pela localidade. 
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A respeito do perfil de moradores que eram atraídos pelo bairro, quando do 

processo de urbanização, Gilberto Velho ainda apresenta a maneira como 

Copacabana era apresentada ou “vendida”, segundo o autor, quando cita anúncios 

de imóveis que circulavam nos jornais entre as décadas de 1940 à 1960, que, 

enfatizavam as qualidades do bairro, gerando um aumento expressivo do número de 

moradores pertencentes à classe alta e à classe média da sociedade carioca. 

“Paraíso à beira mar”, “Seja feliz em Copacabana”, “Não negue à sua família o 

direito de morar em Copacabana”, dentre outros (VELHO, 1989, p.24). 

 

Uma diferenciação importante que se operou nos edifícios de 
apartamentos foi a valorização do setor social – a “sala de visitas” – e 
a desvalorização do setor de serviços – a cozinha e a área – 
deslocando o tradicional centro de convivência familiar. Nesse 
aburguesamento da moradia, paralelo ao aburguesamento da 
família, a mulher saiu da cozinha, dos fundos da casa, para assumir 
o papel de madame. Morar em apartamento torna-se um passaporte 
reconhecido para a ascensão social. Em 1931, os prédios recebem a 
denominação de palacetes, atribuição equivalente à das casas 
isoladas, como forma de conferir-lhes o mesmo grau de distinção 
(Kaz, 2010, p.70). 

 

Talvez por isso seja comum, encontrar pelo bairro pessoas que, atualmente, 

possuem apartamentos, que foram herdados por pais ou avós. Muitos optam em 

alugar o imóvel convencionalmente, outros, por temporada, e alguns preferem 

vender. Fato é que a realidade de muitos desses herdeiros é de uma geração que 

não pretende morar no bairro, e os motivos vão desde a falta de condições 

financeiras pelos membros atuais da família, até, o caso de sucessores que 

permaneceram na alta classe, e optam por morar em outros bairros cariocas, 

considerados pela população, como mais elitizados, a exemplos de Ipanema, 

Leblon, ou ainda, no exterior. 

Apesar disso, o que deve ser questionado é: Essa percepção identificada a 

partir de moradores do bairro, se reflete no olhar dos turistas que visitam o Rio de 

Janeiro? Se levarmos em consideração os dados de ocupação hoteleira divulgados 

nos últimos anos, imediatamente, nota-se que não. De acordo com dados 

divulgados pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, no último Réveillon 

(2018/2019), Copacabana teria recebido um público recorde de 2,8 milhões de 
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pessoas, na comemoração, e deste total, 56% eram turistas. Ao mesmo tempo, a 

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) afirmou que a ocupação 

hoteleira atingiu os 98% (ABIH, 2019). Tais dados podem confirmar a consolidação 

do bairro enquanto local de turismo e grandes eventos na cidade do Rio de Janeiro. 

Copacabana é cenário para diversos eventos que ocorrem anualmente na 

cidade e atraem turistas de outros estados e países, são exemplos:  A, já citada, 

festa de Réveillon, Blocos de rua no período de Carnaval, Parada Orgulho LGBT, 

competições esportivas, além de outros grandes eventos corporativos e feiras 

sediadas nos centros de convenções dos hotéis do bairro. Essas atrações somadas 

aos atrativos turísticos do bairro, que, dentre outros, pode-se destacar: a praia com 

sua orla, o Forte de Copacabana, estátuas como a de Carlos Drummond de 

Andrade, Dorival Caymmi e Braguinha, e o Hotel Copacabana Palace, ambos 

citados anteriormente, além dos famosos bares e restaurantes existentes em 

Copacabana, tem garantido a presença de turistas ao longo do ano. 

De acordo com o relatório descritivo de caracterização e dimensionamento do 

turismo internacional no Brasil, realizado entre os anos de 2012 e 2016, apresentado 

pelo Ministério do Turismo, o estado do Rio de Janeiro foi o mais visitado por turistas 

que viajaram por lazer, representando 32,2% do total dos turistas entrevistados. 

Além disso, quando se trata de turismo de negócios, e viagens por outros motivos, o 

estado ficou na segunda posição no ranking, o que pode demonstrar a 

potencialidade do mesmo, possibilitando atrair diferentes tipos de turistas (BRASIL, 

2017).  

Buscando analisar a relação entre turistas da terceira idade e o bairro de 

Copacabana enquanto destino turístico para tais, e considerando, dentre outros 

fatores, a inserção desses turistas em determinadas políticas públicas, 

anteriormente, a próxima seção abordará possíveis aspectos que podem ter 

diferenciado, ou não, o bairro de Copacabana, transformando-o em um local de 

pessoas idosas, com o passar dos anos. 
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2.2 COPACABANA: CAPITAL TURÍSTICA DA TERCEIRA IDADE? 

Como apresentado na introdução desse trabalho, a escolha do bairro de 

Copacabana como local de pesquisa com o público da terceira idade, pode ser 

justificada por sua recorrente associação à pessoas dessa faixa etária, considerando 

principalmente o quantitativo destes no bairro.  De acordo com o Censo 

Demográfico, realizado pelo IBGE, no ano de 2010, o bairro de Copacabana, 

juntamente com outros localizados na mesma região da cidade – Zona Sul- estão 

entre os que possuem maiores percentuais de moradores idosos, representando 

mais de 20% do total de residentes nesses bairros, como pode ser identificado na 

figura a seguir (Figura 7). 
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Figura 7 - Proporção de pessoas com 60 anos ou mais de idade, por Bairro-2010 

Fonte: Instituto Pereira Passos, 2010 



61 
 

Quando comparado a outros bairros da cidade, nota-se uma diferença 

relevante nos percentuais de moradores com mais de 60 anos de idade. Tal 

concentração de idosos na região da Zona Sul do Rio de Janeiro, pode ser 

justificada pela melhor qualidade de vida atribuída aos moradores dessa região, que, 

em geral, possuem maiores condições financeiras e acesso à serviços de saúde e 

bem estar, atuando na prevenção de enfermidades e proporcionando maior 

expectativa de vida. 

 A divulgação de dados sobre o alto quantitativo de idosos em Copacabana, o 

levou a ser destaque de vários meios de comunicação, pois, é o bairro que possui 

maior número de idosos do Brasil, com 43.431, como fora identificado no Censo 

Demográfico de 2010. “Copacabana, na Zona Sul do Rio, é o bairro mais idoso do 

país, diz o IBGE” (G1, 2011); “ IBGE: Copacabana é o bairro mais idoso do país” 

(ISTOÉ, 2016)7 são alguns dos títulos que ainda hoje, podemos encontrar facilmente 

ao relacionar palavras como Copacabana e idoso em sites de busca, além disso, o 

bairro também ganha destaque em assuntos relacionados ao turismo e grandes 

eventos, que atraem anualmente visitantes de várias partes do mundo. 

No ano de 2007, o Brasil foi eleito o país a sediar a Copa do Mundo FIFA de 

futebol masculino, de 2014. Em 2009, foram anunciadas as cidades sede, tendo o 

Rio de Janeiro como uma das participantes, e escolhida para receber o jogo da final 

do campeonato, no Estádio Jornalista Mário Filho, conhecido como Maracanã. No 

mesmo ano, a cidade voltou a ganhar destaque internacional ao ser eleita a cidade 

sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do ano de 2016. E, em meio a essas 

notícias, a cidade já vinha, anteriormente, se preparando para grandes eventos, 

como os Jogos Panamericanos, evento com diversas modalidades desportivas, 

disputado por países do continente Americano, ocorrido em 2007, e outros que 

estavam por vir, como o Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina, em 

2011; os V Jogos Mundiais Militares, no mesmo ano, que foi disputado por cerca de 

4,2 mil atletas de 114 países;  a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Rio+20, em 2012;  a Jornada 

Mundial da Juventude, um evento religioso que reúne jovens católicos de vários 

países do mundo;  e a Copa das Confederações FIFA, que se trata de uma 

                                                           
7
 Disponível em: < https://istoe.com.br/144650_IBGE+COPACABANA+E+O+BAIRRO+MAIS+IDOSO+DO+PAIS/> 

Acesso em Jan. 2019 
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competição de futebol organizada a cada quatro anos;  ambas em 2013, além dos já 

citados.  

 Após vivenciar uma década de eventos, a expectativa era de consolidação da 

cidade do Rio de Janeiro como um destino internacional de eventos e turismo. Esse 

foi um período de grandes investimentos no setor, desde o surgimento de novos 

meios de hospedagem, até investimentos do setor público. A Associação Brasileira 

de Empresas de Eventos (ABEOC), em 2011, após a divulgação de números 

referentes à ocupação hoteleira, e com base no cenário presenciado, naquela 

época, chegou a se posicionar alegando que O Rio de Janeiro estaria vivendo uma 

das melhores temporadas turísticas de sua história, com hotéis lotados e grande 

visibilidade internacional, devido ao calendário de eventos (ABEOC, 2011). 

 Talvez em decorrência de tal cenário, em Dezembro de 2011, o então prefeito 

da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, tomou mais uma medida relacionada ao 

turismo da cidade, dentre muitas outras modificações datadas desse período, dos 

grandes eventos, que vão desde a criação de novos atrativos na cidade, além de 

reformas que perpassaram os setores de transportes e infraestrutura. Dessa vez, o 

público alvo seria as pessoas da terceira idade, especificamente, no bairro de 

Copacabana. Trata-se do decreto 35000, de 22 de Dezembro de 2011, que declara 

Copacabana como a Capital Turística da Terceira Idade. 

Estes [idosos] são os que chegaram nos anos 40, 50 e 60 do século 
XX e que optaram por permanecer por diversas razões. A maioria, 
apesar da insegurança e da violência crescentes, valoriza o relativo 
conforto ainda oferecido através de farmácias, postos médicos, 
clínicas, comércio em geral, além das possibilidades de lazer 
oferecidas pela praia, reforçada pelo calçadão construído no início 
dos anos 1970. Há também aqueles que não têm recursos para dali 
saírem e tentarem morar em locais de nível social comparável à 
Copacabana do passado (As mazelas de Copacabana, O Globo, 19 
mai. 1954 apud Kaz, 2010, p. 76.)   

 

 As justificativas para a criação do decreto além de considerarem, o período 

especial de eventos, em que, naturalmente, a cidade receberia mais turistas, de 

todas as faixas etárias, contemplou também a possível infraestrutura de adequação 

dos espaços públicos, do bairro, para a população idosa – já existente, segundo o 

decreto - ; a vocação natural do bairro de Copacabana para o turismo; este, como 
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um fenômeno de crescimento socioeconômico da Cidade; a importância do 

desenvolvimento de um receptivo turístico adequado às possíveis necessidades das 

pessoas com mais de 60 anos; as diretrizes estabelecidas no Programa Cidade 

Amiga do Idoso, desenvolvido anteriormente pela OMS; além da existência, naquele 

momento, de uma Secretaria Municipal, denominada Secretaria Especial do 

Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, responsável por promover a 

inclusão dos idosos em atividades que visavam proporcionar qualidade de vida, (RIO 

DE JANEIRO, 2011). 

 De acordo com o exposto no documento, o objetivo seria, por meio de um 

trabalho em conjunto entre diversos setores governamentais e privados, organizar 

ações como obras, manutenções e fiscalizações, em espaços públicos e privados do 

bairro, visando preparar a localidade para receber um público de turistas idosos. A 

RIOTUR seria a responsável pelo desenvolvimento de ações de marketing voltadas 

para os turistas idosos domésticos e internacionais. 

 Entretanto, sete anos já se passaram desde a criação do decreto 35000/2011, 

e desde então algumas mudanças aconteceram, a exemplo do fim do período dos 

grandes eventos na cidade; e até mesmo, a mudança de gestão na Prefeitura 

Municipal. Assim sendo, faz-se necessária uma análise de aspectos como: a 

significância de tal decreto no cotidiano da população idosa e sua continuidade ou 

não, no governo atual; possíveis legados deixados para a população, a partir desse 

projeto. O 2º artigo do decreto expressava claramente alguns objetivos diretos de tal 

iniciativa: 

Art. 2.° O poder público municipal, pelos órgãos competentes, deverá 
assegurar o perfeito funcionamento, no bairro de Copacabana e 
arredores, dos seguintes projetos, ações e equipamentos voltados 
para a população idosa: 

I – Academias da Terceira Idade; 
II – Projeto Qualivida; 
III – Casas de Convivência; 
IV – parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, referente 
à Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa Idosa; 
V – obras de adequação do espaço público à população idosa, tais 
como: construção de rampas e homogeneização de calçadas; 
VI – Instalação e manutenção de banheiros públicos nos postos de 
salvamento da orla de Copacabana e nas praças e logradouros 
públicos onde acontecem os projetos para os idosos. 
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 Analisando os aspectos citados no documento, pensando em estabelecer 

uma comparação com o cenário atual, buscou-se observar por meio de visitas, 

entrevistas informais com colaboradores, e/ou documentos a existência ou 

cumprimento de tais medidas, chegando à percepção de que, com relação às 

Academias da Terceira Idade: Existem 4 em diferentes pontos do bairro, sendo uma 

na praça do Lido, uma na Praça Serzedelo Correia, uma na Praça Edmundo 

Bittencourt, e uma na Avenida Princesa Isabel. De acordo com as informações 

recebidas, tais academias são de responsabilidade do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro.  

O Projeto Qualivida estava vinculado à Secretaria Especial de 

Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, e se tratava de um projeto de 

estímulo à prática de atividades físicas ao ar livre para a população com idade a 

partir dos 40 anos. Segundo dados da Prefeitura do Rio, no ano de 2014, o Projeto 

estava distribuído em 120 núcleos pela cidade, com aproximadamente 11 mil 

integrantes, incluindo os participantes do bairro de Copacabana (CUNHA, 2014). 

As Casas de Convivência são administradas pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos, segundo informações de funcionários, o 

atendimento segue normalizado, porém não existe uma localizada exatamente no 

bairro de Copacabana, somente em bairros vizinhos, sendo as mais próximas 

localizadas nos bairros Lagoa, denominada Casa de Convivência e Lazer Dercy 

Gonçalves, e em Botafogo, denominada Casa de Convivência e Lazer Padre 

Velloso. Essas Casas são voltadas ao atendimento de pessoas com mais de 60 

anos de idade, e dentre outras atividades, possui: aulas de artesanato, música, 

teatro, percussão, atividades físicas e danças. Quando questionado sobre o perfil do 

usuário das Casas, ressaltou-se que qualquer idoso poderia participar, podendo ser 

morador do bairro onde estão localizadas, de outros bairros da cidade do Rio de 

Janeiro, e, inclusive outras localidades.  

Com relação a utilização por parte de turistas, não foi negado, mas dito que 

para realizar o cadastro e se tornar um frequentador, o idoso, precisa apresentar, 

dentre outros RG, CPF e comprovante de residência. Dessa forma, foi 

compreendido que tal projeto não fora criado pensando a inclusão do turista, por não 

existir uma forma de cadastro alternativo e menos burocrático para essas pessoas. 
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Tais procedimentos são no mínimo, contraditórios para uma casa que visa inclusão 

e socialização da população, uma vez que restringe, mesmo que indiretamente, o 

acesso de todas as pessoas, na medida em que solicita documentos e 

comprovantes para cadastro. A inexistência de uma unidade desse tipo no bairro de 

Copacabana também demonstra a não efetividade das iniciativas propostas no 

decreto 35000. 

A Delegacia Especial de atendimento à Pessoa Idosa, localiza-se na Rua 

Figueiredo de Magalhães, e já existia anteriormente ao decreto. É a única delegacia 

de todo o estado do Rio de Janeiro, voltada exclusivamente ao atendimento das 

pessoas idosas, dessa forma, recebe denúncias de usuários de diversas regiões. A 

criação de delegacias voltadas especificamente para a população idosa é uma forma 

de reforçar a segurança dessas pessoas, além de possibilitar a centralização de 

dados estatísticos que podem ser estudados e convertidos em ações de combate à 

violência aos idosos. 

Referente às obras de adequação do espaço público, pode-se dizer que a 

cada nova visita, dentro de um espaço de tempo mediano, notam-se mudanças na 

paisagem urbana do local, especialmente no que se refere à estabelecimentos 

privados, uns fecham, novos surgem, outros se modernizam, inclusive grande parte 

já possui rampa de acesso. Mas quanto ao espaço público em si, como as ruas, 

calçadas e praças, por exemplo, é notório que ainda precisam de uma 

reestruturação, apesar de já se notar algumas diferenças, se compararmos com 

outras localidades.  

 Quanto aos banheiros públicos, constatou-se que existem, dispostos em 

todos os Postos de Salvamento da orla de Copacabana, de acordo com a 

concessionária Orla Rio, apesar de ser cobrada uma taxa para a utilização de 

sanitário ou chuveiro, é ofertada gratuidade para pessoas com idade acima de 60 

anos, apresentando RG ou passaporte, no caso de estrangeiros. De acordo com 

informações passadas por funcionários de alguns postos de salvamento e banheiros 

públicos da orla, somente os primeiros possuem acesso para pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, visto que os demais sanitários, encontram-se 

subterrâneos, com acesso por meio de escadas, somente. Estes, ainda de acordo 

com funcionários, permanecem abertos oficialmente das 07:00h às 19:00h, porém 



66 
 

durante a alta temporada, nos meses de verão, o horário é estendido até às 22:00h, 

e na baixa temporada, costuma ficar até às 20:00 ou 21:00h, a depender da 

movimentação. O mesmo funcionário, informou ainda, que os banheiros 

subterrâneos, devido à um número maior de funcionários na escala de serviço, 

possui funcionamento é até às 00:00.  

   Além desses, também existem outros, localizados nas praças do bairro, e 

para essa pesquisa tomou-se como referência as praças Serzedelo Corrêa e do 

Lido, considerando sua proximidade à praia e ao quantitativo de idosos residentes e 

turistas entrevistados nos locais. Na Praça Serzedelo Corrêa, o único sanitário 

existente (Figura 8), está localizado no centro da praça, e para utilizá-lo é necessário 

pagar a quantia de R$ 0,50, a princípio sem direito à gratuidade, por se tratar de um 

equipamento eletrônico, e tal informação não constar no mesmo. 

 

Figura 8 – Sanitário Público da Praça Serzedelo Correia- 2018

 

        Fonte: Elaboração própria, 2018 

 



67 
 

Sobre o banheiro público da Praça do Lido (Figura 9) foi informado por 

funcionários, que o mesmo sempre existiu, mas que atualmente, devido ao ponto de 

venda de ingressos para o Cristo Redentor, através da empresa Paineiras 

Corcovado, esse sanitário, estaria sob responsabilidade da mesma, que inclusive 

realiza manutenção e limpeza, no local, várias vezes ao longo do dia, porém tais 

ações acabam sendo deficientes devido ao grande número usuários, diariamente.  

 

Figura 9 – Sanitário Público localizado na Praça do Lido 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

Apesar da situação precária em que se encontra o sanitário da Praça do Lido 

devido ao excesso de uso diário, como citam alguns usuários, agentes da guarda 

municipal disseram que antes dessa empresa assumir a administração, a situação 

era bem pior. O funcionamento do mesmo é das 09:00h às 16:30h. 

Ainda na mesma localidade, existe um outro banheiro público, que seria 

voltado aos praticantes de atividades físicas nos equipamentos da Academia da 

Terceira Idade (Figura 10), entretanto, conforme informado por frequentadores, o 

local permanece diariamente trancado, como estava durante as visitas realizadas. 
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Tal informação também foi confirmada por um funcionário, que disse não ver tal 

sanitário aberto há alguns anos. 

 

Figura 10– Sanitário da Academia da Terceira Idade, localizado na Praça do 

Lido 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2018 

 

A respeito da obrigatoriedade em se cursar a disciplina de Procedimentos 

Operacionais Padrões para Tratamento e Abordagem Adequados à População 

Idosa, foi informado, através de um atendimento telefônico,  por um agente da 

Unidade de Ordem Pública UOP que os agentes da guarda municipal teriam 

realizado curso de formação, visando a preparação para os megaeventos que 

ocorreram na cidade, mas não soube informar, quanto à obrigatoriedade de os 

guardas que entraram ou entrarão posteriormente em serviço, em cursar  a referida 
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disciplina. Segundo o artigo 4 do decreto, tal disciplina deveria ser inclusa no Curso 

de Formação de Guardas Municipais, e, no caso dos guardas já formados quando 

da publicação do decreto, caso viessem a ser lotados em Copacabana, deveriam 

cursar tal disciplina. Também buscou-se contato com o gabinete responsável pelos 

cursos da Guarda Municipal, a fim de verificar a aplicabilidade dessa disciplina, no 

curso de formação, entretanto, não se obteve retorno da pessoa responsável. 

Em conversa presencial com outros agentes da Guarda Municipal, que 

trabalham na localidade, os mesmos também afirmaram não recordarem de terem 

realizado um curso voltado especificamente para tal público, entretanto, disseram 

que constantemente, realizam cursos de aperfeiçoamento, que abordam diversas 

temáticas a fim de atender às demandas sociais, e que por algumas vezes, o 

tratamento às pessoas da terceira idade fazia parte dos assuntos abordados, bem 

como o público de outras faixas etárias. 

O artigo 7º do decreto 35000/ 2011 expressa que a Companhia de 

Engenharia de Tráfego (CET-RIO) seria a responsável por “assegurar que a 

população idosa atravesse a rua com segurança, seguindo as diretrizes 

estabelecidas pelo Guia Cidade Amiga do Idoso”. Verificando o Guia, encontram-se 

relatos sobre cidades estrangeiras que adotaram medidas que proporcionam maior 

autonomia ao idoso ao atravessar a rua, como: em La Plata, na Argentina, onde 

existem ilhas de trânsito, que são obstáculos físicos, criados com o objetivo de 

ordenar o fluxo de trânsito em cruzamentos. Sinais de trânsito nos cruzamentos de 

pedestres em Cancún, no México; e cruzamento para pedestres, em Mayaguez, 

Porto Rico. Faixas antiderrapantes nos cruzamentos de Portland, nos Estados 

Unidos; e construção de pontes e túneis, em Amã, na Jordânia (OMS, 2008), 

entretanto, medidas especificamente voltadas para o público idoso, não são 

perceptíveis no cotidiano do pedestre que transita pelo bairro, uma vez que os 

semáforos existentes são do mesmo modelo utilizado, na maioria, dos demais 

bairros da cidade. 

No que tange aos Pontos de Informações Turísticas, são administrados pela 

Empresa de Turismo do município do Rio de Janeiro (RIOTUR). Encontram-se dois 

em Copacabana, um localizado na Avenida Princesa Isabel, que funciona das 

09:00h às 18:00h, local onde também são realizados serviços administrativos, 
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funcionando como uma espécie de sede, segundo um funcionário informou. O outro, 

está localizado em um quiosque na orla, próximo ao Posto 3. No dia da visita, o 

atendente informou que não havia revista GUIA RIO – trata-se de um dos principais 

guias turísticos da cidade do Rio de Janeiro, fornecido oficialmente, pela Prefeitura 

da cidade, e encontrado nos principais pontos turísticos e meios de hospedagem da 

cidade -  para distribuição, pois o estoque havia acabado e só chegaria no dia 

seguinte.  

Questionei a respeito de indicação de estabelecimentos voltados para a 

terceira idade- buscando, mais uma vez, contextualizar com o expresso no Decreto 

35000- ele informou que não havia, mas depois, sem mencionar com exatidão uma 

época, informou que anteriormente, essas informações constavam na revista, hoje 

não mais. Por fim, a única informação sobre idosos, passada pelo mesmo, foi sobre 

um grupo que se reúne, próximo ao quiosque para realizar atividades, mas não 

possuem vínculo com o órgão, e tampouco, com a prefeitura do Rio. O mesmo 

atendente informou desconhecer a existência de folhetos ou informativos 

promocionais da RIOTUR que sejam voltados especificamente para as pessoas da 

terceira idade. 

 Acrescenta-se ainda que, no dia 19/07/2018, buscou-se, em uma nova 

tentativa, obter o guia oficial da cidade, dessa vez, no escritório localizado na Rua 

Princesa Isabel. A edição que foi disponibilizada era referente ao período 

Setembro/Outubro do ano de 2017, no qual, de fato, não constavam as informações 

desejadas (Figura 11). 
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Figura 11 – Capa do Guia Oficial Riotur, Setembro- Outubro/2017

 

Fonte: Elaboração Própria, 2018 

 

 O guia oficial reúne, por bairros, atrativos da cidade do Rio de Janeiro. 

Lugares tombados pelo IPHAN, roteiros, restaurantes, centros culturais, hotéis e 

eventos são algumas das muitas opções postas à disposição de quem deseja 

conhecer a cidade. Apesar da dificuldade percebida ao tentar adquirir um exemplar 

atualizado, ao menos o website8 encontra-se atualizado e com conteúdos de fácil 

acesso, o que possibilita a busca por uma parte da população, mas ainda, exclui os 

que desconhecem tal ferramenta, ou não realizam acesso à internet. 

Nesse sentido, a seguir serão apresentados os principais atrativos turísticos 

disponíveis no bairro de Copacabana, apresentados no website supracitado, bem 

como citados pelos entrevistados, a fim de discutir a respeito de suas características, 

relevância para o bairro e importância no cotidiano da pessoa idosa. 

                                                           
8
 Disponível em< visit.rio> Acesso em 30/01/2019 
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2.3 DA PRINCESA ISABEL AO FORTE DE COPACABANA: OS ATRATIVOS 

TURÍSTICOS DO BAIRRO 

 Uma localidade se torna conhecida e desejada por turistas na medida em que 

dispõe de determinadas características que, reunidas, poderão proporcionar ao 

visitante uma experiência agradável, além disso, considerando os diversos destinos 

turísticos existentes, e um público cada vez mais exigente, o ideal é que o produto 

turístico, a ser ofertado a um turista, possua atributos singulares, que o diferencie 

frente à localidades similares. Dessa forma, os gestores destes destinos precisam 

estar constantemente atualizados quanto ao mercado, identificando novas 

necessidades e estratégias a serem investidas. 

 

Se, de um lado, a mídia globalizada tem funcionado de forma a 
mercantilizar a experiência do visitante, tornando tanto a imagem 
como a realidade do produto muito assemelhadas em todos os 
países e continentes (cadeias hoteleiras, meios e terminais de 
transporte), por outro lado o maior diferencial continua sendo a 
contribuição específica dos singulares recursos naturais físicos, 
humanos e culturais de um destino. Estes também são amplamente 
divulgados por essa mesma mídia internacionalizada. Algumas 
dessas características centrais do patrimônio natural e cultural são 
exatamente o que o visitante quer ver, experimentar, compartilhar e 
levar consigo como lembrança memorável (Beni, 2004, p. 296). 

 

Um dos principais elementos que compõe o produto turístico são os atrativos, 

e existem algumas definições para caracterizá-lo. De acordo com Ignarra (2003), 

atrativo turístico é um recurso natural ou cultural que atraia o turista para visitação. 

Beni (2004) apresenta a importância do mercado em descobrir novos atrativos e 

ressignificar produtos turísticos, com base nos diferentes segmentos sociais e seus 

diversificados interesses. 

 Já o Ministério do Turismo define atrativos turísticos como “locais, objetos, 

equipamentos, pessoas, fenômenos, eventos ou manifestações capazes de motivar 

o deslocamento de pessoas para conhecê-los (BRASIL, 2007, p. 27), e os classifica 

por categorias conforme: atrativos naturais, a exemplo de praias, montanhas, fauna, 

flora etc.; atrativos culturais, como museu, festas e celebrações; atividades 

econômicas, na qualidade de fabricação de cristais, agropecuária e extrativismo, por 
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exemplo; realizações técnicas, científicas e artísticas tais como: museus naturais, 

observatórios e aquários; eventos programados, a exemplo de feiras, congressos e 

seminários.  

Tratando-se de Copacabana, uma localidade com atributos turísticos 

reconhecidos internacionalmente, é muito provável, que, mesmo sem conhecer 

pessoalmente, muitas pessoas já tenham ouvido falar sobre. A cidade do Rio de 

Janeiro já foi cenário de inúmeras produções artísticas nacionais e internacionais, 

como novelas, filmes e clipes musicais, e Copacabana foi contemplada em muitas 

vezes para compor o pano de fundo de tais obras. Vale lembrar, que existem 

discussões a respeito da utilização da imagem do Brasil, de forma geral, de maneira 

depreciativa e por vezes, até preconceituosa, no meio artístico. Um dos casos de 

grande repercussão, na época, trata a respeito do seriado Os Simpsons, em um 

episódio exibido no ano de 2002, no qual a sátira apresentava o Rio de Janeiro 

como uma cidade com ratos, ladrões, sequestradores e macacos, dentre outras 

coisas. 

Na década de quarenta, filmes produzidos pela empresa Walt Disney 
Production divulgaram o país no exterior. O filme “Alô Brasil” de 1941 
e “Você já foi à Bahia?” de 1944 mostram paisagens da fauna e a 
flora do país, como cachoeiras, tucanos, palmeiras, etc. Outro ícone 
da cultura brasileira, responsável pela imagem do Brasil no exterior é 
o personagem Zé Carioca, criado em 1944 também pela Walt 
Disney. O personagem é um papagaio malandro, que com pouco 
trabalho, muita música e dança, faz trapaças e leva vantagens sobre 
as pessoas. Nas histórias do personagem, ele prefere passar horas 
elaborando algum plano ou se dar bem e passar a perna nos outros 
sem nenhum esforço (Kajihara, 2008, p.32-33). 

 
 

Sabe-se que estereótipos, como os apresentados na citação anterior, sempre 

estiveram relacionados à promoção do turismo para a cidade do Rio de Janeiro, bem 

como do Brasil de modo geral, tais afirmações acabavam por generalizar a realidade 

de grupos menores, como de toda a sociedade. Com isso, era comum até pouco 

tempo atrás - e quem sabe ainda nos dias atuais - a imagem do cotidiano carioca 

estar relacionada amplamente ao paradigma samba, carnaval, mulheres e futebol.  

A autora citada anteriormente, cujo Trabalho de Conclusão de Curso se trata 

de uma análise da imagem do Brasil no exterior, destaca que a difusão de tais 

estereótipos ocorreu expressivamente, nas décadas de 1970 e 1980, através da 
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EMBRATUR, que, por meio de folhetos e guias turísticos criados com o objetivo de 

atrair turistas estrangeiros para o país, revezava-se especialmente em imagens que 

retratavam a mulher como atrativo turístico, além do Carnaval e do futebol, 

representado pela imagem do ex- jogador Édson Arantes do Nascimento, conhecido 

como Pelé. Assim, deixando explícito o esforço governamental, do período, na 

promoção da cidade do Rio de Janeiro para países estrangeiros, inclusive como 

uma forma de ocultar os reais acontecimentos vividos em tal período de regime 

militar, no Brasil, especialmente na década de 1970, convive-se até os dias atuais 

com as consequências negativas de tais divulgações, a exemplo da “depreciação da 

imagem da mulher brasileira no exterior” ( KAJIHARA, 2008). 

 Em se tratando de Rio de Janeiro, Copacabana sempre foi destaque como 

um dos ícones da divulgação da cidade. Pensar o bairro do ponto de vista do 

imaginário turístico, não é uma tarefa tão fácil, considerando as memórias, 

sentimentos, expectativas e possíveis frustrações envolvidas em tal decurso. Fato 

inegável é que os atrativos turísticos acabam por desempenhar a função de 

propulsores no processo de desenvolvimento da atividade turística de um lugar, ou 

sua turistificação. Em Copacabana, não haveria de ser diferente. Seus atrativos são 

diversos em características, mas todos com a mesma finalidade nos dias atuais: A 

composição de um cenário para o turista. 

 

A mudança da imagem da cidade para os próprios cariocas e para os 
estrangeiros alterou também a experiência turística que se 
experimentou no Rio de Janeiro ao longo do século XX. Enquanto 
nas primeiras décadas do século XX os guias destacavam a vista da 
baía de Guanabara e a visita ao Centro e seus monumentos e 
edifícios, nas últimas décadas desse século se observa que o 
destaque passa a ser as praias da Zona Sul e os mirantes do Pão de 
Açúcar e do Corcovado (Costa, 2015, p.194). 

 

Como Exemplo de atrativos turísticos em Copacabana, o Museu Histórico do 

Exército e Forte de Copacabana (Figura 12) localiza-se no Posto 6 da Avenida 

Atlântica, e é hoje um dos pontos mais visitados do bairro. O Forte de Copacabana 

foi construído entre 1908 e 1914, no promontório da Igreja de Nossa Senhora de 

Copacabana, ou Sacopenapan, como era conhecida pelos indígenas. O objetivo da 
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construção seria “diminuir a vulnerabilidade do Rio de Janeiro, Capital do Brasil, 

segundo o histórico oficial. A partir de 1987, a edificação se transformou em um 

Espaço Cultural, devido à extinção das Batalhas de Artilharia de Costa, sendo 

designado, com o nome citado inicialmente. 

 

Figura 12 – Forte de Copacabana 

 

 Fonte: Google, 2019 

 

Atualmente, o espaço é aberto a visitantes, todos os dias, exceto as segundas 

feiras. Além do museu, da fortificação e de exposições, o espaço abriga hoje uma 

tradicional confeitaria na cidade e outras lojas, e de acordo, com dados divulgados 

pelo Ministério da Defesa, recebe cerca de 35 mil pessoas por mês9. Em uma visita 

ao local, realizada no dia 12 de Julho de 2018, buscou-se avaliar aspectos 

relacionados ao acesso e a mobilidade de visitantes idosos, e, considerando o fato 

de muitos pertencentes a esse grupo, serem pessoas com mobilidade reduzida. 

                                                           
9
  Disponível em: <http://www.mhexfc.eb.mil.br/pt-br/historico.html> Acesso em 04.jul.2018 
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Para acessar tal espaço, é necessário adquirir um ingresso, no valor de 

R$6,00. Pessoas com mais de 60 anos de idade, pagam meia, e para quem possui 

idade acima de 80 anos, é ofertada gratuidade. As terças feiras, a entrada é gratuita, 

e diariamente, após às 18 horas. Entretanto, no registro da bilheteria consta a 

necessidade de apresentação do RG, para garantia de tais benefícios, mas quando 

apresentado ao funcionário do local, a situação hipotética em que um turista idoso 

apresente seu passaporte para obter tais benefícios, o mesmo informou que também 

é concedido para essas situações. 

Posteriormente, foi questionado ao mesmo funcionário a respeito da 

existência de um funcionário que possa auxiliar pessoas que eventualmente, na 

qualidade de idosos, ou não, venham a ter dificuldades de locomoção, e queiram 

realizar a visita ao museu, já que internamente, nota-se a existência de muitos 

degraus, para acessar algumas salas, além do piso íngreme, devido aos 

paralelepípedos. O mesmo informou que não existe uma pessoa responsável para 

isso, apesar de disponibilizarem o serviço de visitação guiada, realizada aos 

sábados, e que deve ser previamente agendada. Entretanto, o mesmo sugeriu que 

fosse questionado ao setor de Políticas Públicas para verificar a possibilidade de 

disponibilização de uma pessoa para auxiliar tal público, nesses casos, mas afirmou 

não se tratar de uma regra geral do local. Apesar da irregularidade do piso, devido 

aos paralelepípedos, possui uma faixa no meio, que facilita o deslocamento. 

 Do local, é possível de se ter uma visão panorâmica de uma bela paisagem, 

com toda a Orla do bairro de Copacabana até o Leme, a praia, os prédios e as 

favelas contrastam entre si, e compõem a paisagem, que inclui ainda, uma parte do 

Morro da Urca, e prédios de bairros vizinhos, como Botafogo e Ipanema. Nesse dia, 

apesar de ser um período de baixa temporada, e, um dia nublado, o que, em geral, é 

atípico na cidade do Rio de Janeiro, notava-se a presença de muitos visitantes no 

local, de diferentes faixas etárias. 

Dentre o comércio existente no local, citam-se: Duas confeitarias, ambas com 

mesas no interior dos estabelecimentos e outras localizadas externamente. 

Funcionam de terça à domingo, mesmos dias de funcionamento do Museu. Além de 

uma loja de souvenir, com produtos que remetem ao Rio e ao Brasil, desde objetos 
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e vestuários. O acesso ao último estabelecimento citado é através de um degrau 

alto, tornando-se limitado. 

Quanto aos sanitários do local, os mesmos são separados por feminino e 

masculino. No feminino, notou-se que existem 3 comuns e 1 adaptado para 

cadeirantes, com maior espaço e corrimão, além de uma pia menor, como consta na 

figura 13. O acesso pode ser realizado através de uma escada, ou uma rampa. 

 

Figura 13 – Pias do sanitário feminino do Forte de Copacabana 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2018 

 

Outro importante atrativo turístico do bairro, reconhecido internacionalmente e 

citado anteriormente, é o Hotel Copacabana Palace (Figura 14), que, conforme 

consta na obra de Ricardo Boechat, intitulada: Copacabana Palace, um hotel e sua 

história, foi fruto da ambição do ex-presidente Epitácio Pessoa, de “erguer na mais 

bela praia da capital da República um hotel sem similar na América do Sul, capaz de 

consagrar-se pela sofisticação dos serviços e pelo esplendor da localização” (1998, 

p.30). Projetado pelo arquiteto francês Joseph Gire, e fundado por Octávio Guinle, o 

local foi pensado para ser além de um meio de hospedagem, a ideia seria construir 

um espaço sofisticado de lazer e diversão. 
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Figura 14: Fachada do Copacabana Palace 

 

Fonte: Site Belmond, 2019 

 

 O hotel, que abrigava um cassino e, desde sua inauguração, recebeu 

personalidades de todo o mundo, protagonizou também diversos episódios 

midiáticos, como um almoço oferecido ao físico Albert Einsten, em 1925, e quando o 

ex-presidente da república, Washington Luis foi baleado por uma amante, com quem 

se encontrava em segredo, no hotel (BOECHAT, 1998). O “livro de ouro” do hotel 

conta com a assinatura das personalidades e artistas que construíram a sua fama, 

como Alberto Santos Dumont, Nelson Mandela e a princesa Diana, apelidada de 

Lady Di, “transformando o copa numa fonte internacional de mexericos (KAZ, 2010, 

p.81).”  

O valor histórico do hotel e sua importância na promoção turística, não 

somente do bairro de Copacabana, mas da cidade do Rio de Janeiro, são 

indiscutíveis. Bailes de carnaval da mais alta sociedade carioca que atraíam turistas 

estrangeiros, apresentações musicais com artistas renomados, em seu teatro, além 

da discrição e privacidade ofertada aos hóspedes foram algumas das marcas 

deixadas como legado da administração da Família Guinle, fundadora do hotel. Mas 

ao longo de sua trajetória, também existiram momentos decadentes, como, quando 

próximo ao falecimento de seu fundador o hotel já enfrentava um período de crise. 
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A recuperação ocorreu quando seus herdeiros venderam a maior parte de sua 

administração para James Sherwood. Desde então, o hotel passou por mudanças, 

visto a necessidade de modernização frente aos novos empreendimentos hoteleiros 

que surgiam no bairro, especialmente na Avenida Atlântica, entre os anos 1970 e 

1980. Voltando, então, a se consolidar em 1992, com a Conferência Mundial do 

Meio Ambiente, a Eco-92, no qual hospedou doze chefes de Estado, e, nos anos 

posteriores, diversas personalidades internacionais, como Calvin Klein e o ex-

presidente estadunidense Bill Clinton (BOECHAT, 1998). 

O hotel está localizado na altura do posto 2 da praia de Copacabana e, 

graças a beleza e exclusividade de sua arquitetura, se destaca em meio aos outros 

edifícios, se apresentando como um ícone do bairro. O local recebe hóspedes 

durante todas as épocas do ano e o valor da diária pode variar a partir da quantia de 

R$ 1.805,00 para o período de baixa temporada10, como o mês de agosto de 2018, 

em um apartamento sem vista para o mar, por exemplo. Durante o período de alta 

temporada, tais tarifas não são aplicadas, além das vendas somente por pacotes, 

com mínimo de diárias pré estabelecido, durante eventos, como a Festa de 

Réveillon, em que os valores aumentam substancialmente. 

 Ponto de encontro de turistas, especialmente no verão, a praia é 

caracterizada por uma faixa de areia estreita em alguns pontos, que pode se tornar 

ainda menor durante os períodos de ressaca, o mar de Copacabana anualmente 

recebe diversos eventos e competições esportivas, além de  transatlânticos ao longo  

do ano, as balsas que abrigam os fogos de artifício para a festa de Réveillon, e seus 

visitantes que, nessa noite, a partir de suas crenças, o tem como palco para seus 

mais diversos atos de fé.  

 

 

 

 

                                                           
10

 Valores disponibilizados no site do hotel (https://www.belmond.com/pt-br/copacabana-palace-rio-de-
janeiro/rio_hotel_rooms), a partir de uma busca realizada no dia 02.ago.2018 
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Figura 15 – Calçadão da praia de Copacabana 

 

Fonte: Trip Advisor, 2019 

 

O calçadão de Copacabana (Figura 15), como já fora citado na introdução 

desse trabalho, se tornou um símbolo da cidade do Rio de Janeiro, para os turistas, 

que além de visitá-lo, tem à disposição os mais diversos tipos de souvenires 

representando-o. Apesar de ter sido construído em 1906, com pedras importadas de 

Portugal, o atual modelo foi redesenhado em 1970, pelo paisagista Roberto Burle-

Marx, invertendo a posição das ondas. Para os cariocas, é provável que o calçadão 

esteja cercado de recordações e imaginários, mas sem dúvida, há ainda os que não 

visitaram o local pessoalmente, mesmo vivendo na cidade, entretanto, suas pedras 

portuguesas provavelmente já foram vistas pela maioria, pois é constantemente 

apresentada pela mídia. 

 Agora é domingo. Já cedo, a pista da Avenida Atlântica é 
furtada dos automóveis e ofertada aos transeuntes. Bate sol e a areia 
é pouca. De dentro dos lares vaza a classe média em trajes de 
banho. Pavão e Tabajara estão lá também. Contraste aos pretos, a 
brancura gringa faz arderem os olhos. É um mundo na orla de 
Copacabana. Biscoito Globo, mate, altinha, New York Times.[...] 
(Kaz, 2010, p. 261). 
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 É nessa praia, onde barracas e espreguiçadeiras de hotéis de luxo ocupam 

privilegiados metros quadrados reservados para seus hóspedes, em que gringos e 

cariocas se encontram, se comunicam e se divertem. Vendedores ambulantes 

fornecem desde comidas e bebidas nacionais e estrangeiras, cangas, souvenires, 

óculos de sol, e tudo mais que o real ou moedas estrangeiras possam pagar. 

Também é nessa praia, nessa mesma época do ano, onde são registrados diversos 

episódios de violência, mais uma das controvérsias de Copacabana. O que se 

comenta, e quanto a isso a concordância costuma ser unânime, é o fato de a praia 

ser um dos locais mais democráticos, especialmente, em Copacabana. Seja rico, 

pobre, turista ou morador de comunidade carente, o lugar – ainda – é para todos, 

traga seu lanche, ou pague R$ 33,0011 por uma caipirinha no serviço de praia do seu 

hotel, a escolha é do freguês. 

 E as praças? Sabendo-se do quantitativo de praças existentes no bairro, 

distribuídas em diferentes pontos, pode haver o questionamento sobre a 

significância das mesmas, durante o passeio de um turista por Copacabana. Ao 

todo, são 9 praças existentes no bairro (Figura 16), em sua maioria, arborizadas, 

dispondo de bancos e/ou mesas, e com características diversas, algumas citadas a 

seguir: algumas possuem banheiros públicos e horário de funcionamento, outras são 

abertas, com espaços para recreação de crianças e, aparelhos de ginástica, 

destinados aos idosos. É comum a presença de vendedores ambulantes com 

bebidas, pipocas e biscoitos, nas praças, ou próximo a elas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 O valor refere-se ao preço cobrado para tal bebida, em um hotel de padrão 5 estrelas, localizado em 
Copacabana, no ano de 2018. 
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Figura 16 – Localização das praças em Copacabana 

 

Fonte: Google, 2019 

 

 A verdade é que as praças de Copacabana são pontos de encontro do bairro, 

e por vezes já serviram como objeto de estudos acadêmicos. Melo, Jesus e Bezerra 

(2016) consideram que a praça é lugar de acesso e uso para todas as classes na 

sociedade carioca, especialmente em Copacabana, devido à ligação entre a praia e 

as residências do bairro, qualificando-a como um pequeno trecho de democracia, 

além de “espaço de diálogos e trocas simbólicas, sem que haja controle de entrada 

e saída para aqueles de classe popular ou das classes média e alta”(p.186). 

 Contudo, as praças localizadas no bairro de Copacabana não podem ser 

consideradas pontos turísticos do bairro, o que não significa que não haverá 

circulação de turistas nessas localidades, porém, a percepção que se tem ao 

caminhar pelo bairro, é a de que, os que perpassam esses espaços, não o fazem 

com o objetivo de explorá-los turisticamente, devido a circunstâncias que vão desde 
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a insegurança, até a ausência de limpeza, o que proporciona infestação de animais 

como cachorros, gatos e pombos. Pode-se notar, em especial, uma maior frequência 

de turistas na Praça do Lido, devido a existência de um ponto de atendimento da 

empresa Paineiras Corcovado, onde são realizadas venda de ingressos para o 

Corcovado – importante ponto turístico da cidade, onde está localizada a estátua do 

Cristo Redentor-  além do embarque e desembarque das vans turísticas, da mesma 

empresa, responsáveis pelo trajeto: Copacabana- Corcovado. 

 Sendo assim, as praças acabam por serem locais de encontro de moradores 

e/ou trabalhadores do bairro para fins de socialização, prática de exercícios, ou 

simplesmente um espaço de passagem; além de pessoas em situação de rua que 

também frequentam tais espaços, diariamente, como uma espécie de moradia, 

onde, em geral, utilizam bancos e os banheiros públicos. Durante as entrevistas com 

os moradores do bairro, pode-se entender o quanto esses espaços representam 

para a maioria deles. 

 Como fora apresentado no início desse capítulo, Copacabana é um bairro 

cercado de emoções e distintas opiniões. As informações aqui apresentadas 

buscaram retratar um pouco do cotidiano local, a partir da observação da 

pesquisadora e de relatos informais, principalmente com trabalhadores de alguns 

setores, pontos turísticos e órgãos instalados no bairro, a fim de contextualizar 

alguns aspectos históricos e políticas públicas atuais – ou a inexistência delas-. Não 

houve o objetivo de inventariar os pontos turísticos do bairro, mas sim, apresentar e 

discutir sobre os mais relevantes, com base nos argumentos já apresentados. No 

próximo capítulo serão apresentados dados obtidos a partir da pesquisa de campo, 

durante a realização de entrevistas com questionários semiestruturados aplicados 

ao público da terceira idade, residentes e turistas. 
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3. COPACABANA X TERCEIRA IDADE: A PESQUISA DE CAMPO 

 A partir das informações apresentadas até aqui, no que diz respeito à relação 

entre o turismo e pessoas da terceira idade, será apresentado neste capítulo a 

pesquisa realizada para a construção desta dissertação, focada nos turistas e 

moradores idosos do bairro de Copacabana. 

 Essa etapa da pesquisa teve como objetivo analisar a vivência de turistas e 

residentes idosos no bairro de Copacabana, considerando, dentre outros fatores, a 

acessibilidade de sua infraestrutura atual, a fim de identificar a percepção desses 

turistas e moradores, quanto aos fatores relacionados à hospitalidade. 

 

3.1 A PESQUISA DE CAMPO 

 Definir um tipo de metodologia a ser utilizado em uma pesquisa, pode ser 

desafiador, considerando os diversos atores envolvidos, os objetivos a serem 

alcançados por meio da pesquisa, além dos contratempos que podem ocorrer. 

Nesse trabalho, inicialmente, recorreu-se à pesquisa bibliográfica, na busca por 

informações sobre o atual cenário das pessoas da terceira idade e sua inserção no 

campo dos estudos turísticos, especificamente no caso do turismo brasileiro, tendo 

como delimitação o bairro de Copacabana. 

Entretanto, visando alcançar os objetivos propostos na introdução desse 

trabalho, identificou-se a necessidade da realização de uma pesquisa de campo, 

envolvendo agentes sociais como turistas e moradores do bairro de Copacabana.  

Por isso, além de observações em pontos considerados importantes do ponto de 

vista do objetivo desse estudo, cujos dados já foram relatados parcialmente no 

capítulo anterior, foram realizadas entrevistas com o público alvo. 

Tal procedimento foi adotado visando a compreensão da relação existente 

entre as pessoas da terceira idade e o bairro de Copacabana, tendo o turismo como 

assunto principal, buscando, dessa forma, entender a visão de turistas, enquanto 
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frequentadores ou hóspedes do bairro; e dos residentes, que, ano após ano, são 

impactados pelas consequências da atividade turística existente no bairro. 

Entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja mapear 
práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos 
sociais específicos, mais ou menos bem delimitados, em que os 
conflitos e contradições não estejam claramente explicitados. Nesse 
caso, se forem bem realizadas, elas permitirão ao pesquisador fazer 
uma espécie de mergulho em profundidade, coletando indícios dos 
modos como cada um daqueles sujeitos percebe e significa sua 
realidade e levantando informações consistentes que lhe permitam 
descrever e compreender a lógica que preside as relações que se 
estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é mais difícil 
obter com outros instrumentos de coleta de dados (Duarte, 2004, p. 
215). 

 

 No início do mês de fevereiro de 2018, quando foi realizado o pré-teste das 

entrevistas, no bairro de Copacabana, constatou-se a dificuldade que tal 

procedimento apresentaria, na obtenção de resultados quantitativos, como se 

cogitou inicialmente. A pesquisa de base quantitativa demanda um valor 

considerável de indivíduos respondentes para que tais respostas sejam classificadas 

como uma opinião do público geral, com baixo índice de erros. 

Porém, as situações apresentadas a seguir demonstram algumas das 

limitações encontradas, principalmente entre turistas, e em geral, ocorriam já 

durante a abordagem, quando era percebido que por desconfiança ou temor, os 

possíveis entrevistados informavam não desejar participar da entrevista. Ou, ainda, 

outros que chegavam a ouvir sobre a pesquisa, mas se recusavam a participar, 

alegando pressa, por estar acompanhando grupos com horários restritos, ou 

simplesmente, por não desejarem responder. Nessa etapa, identificou-se a 

necessidade de mudança de estratégia metodológica, para uma base qualitativa. 

Tomando como base o exposto em Minayo et al (2002, p.53) que considera o 

campo de pesquisa “como o recorte que o pesquisador faz em termos de espaço, 

representando uma realidade empírica a ser estudada a partir das concepções 

teóricas que fundamentam o objeto da investigação”, atribui-se então ao bairro de 

Copacabana, com a delimitação de localizações estrategicamente pensadas, como 

local de encontro desse público alvo e o campo de pesquisa empírica a ser 

estudado. “Além do recorte espacial, em se tratando de pesquisa social, o lugar 
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primordial é o ocupado pelas pessoas e grupos convivendo em uma dinâmica de 

interação social” (p.54), apresentando dessa forma o público alvo a ser estudado 

como sendo as pessoas da terceira idade, enquanto turistas ou moradores do bairro, 

a fim de estabelecer a relação entre tais indivíduos e o bairro de Copacabana, 

identificando aspectos pré-definidos, “partindo da construção teórica do objeto de 

estudo” (p.54). 

Os recursos de registros utilizados como instrumentos auxiliadores da 

pesquisa de campo foram: 

 Fotografias – registradas pela própria autora com equipamento digital - 

algumas delas apresentadas no capítulo anterior; e em geral, remetiam-se 

à espaços frequentados ou ofertados ao público alvo, com o objetivo de 

apresentar características específicas. 

 sistema de anotação simultânea - nos formulários quando resultantes de 

opiniões em perguntas abertas, ou no diário de campo, quando, por 

diversas vezes, os entrevistados finalizavam a entrevista, e sentiam a 

necessidade da inclusão de outras informações, ou mesmo, expressar 

opiniões pessoais - Nesse mesmo diário, a autora pôde expressar suas 

percepções e limitações identificadas no decorrer do processo. 

  A entrevista estruturada, por ser desenvolvida a partir de perguntas 

fixas previamente selecionadas, muitas vezes, acaba por não possibilitar uma 

análise mais profunda de determinadas questões, já que as respostas tendem a 

seguir um padrão estabelecido pelo entrevistador. Por isso, para essa pesquisa, 

optou-se pelo uso do questionário semiestruturado, pois esse tipo de questionário 

alterna perguntas fechadas, que permite ao entrevistado a escolha de uma opção de 

resposta dentre as pré-estabelecidas; e perguntas abertas, que proporcionam maior 

variedade de respostas (GIL, 1989). Tal escolha proporcionou maior diálogo com os 

entrevistados, já que os mesmos acrescentavam informações, relatos pessoais, 

incluindo memórias e imaginários sobre sua relação com o bairro.  

Dois modelos de questionários foram pensados, considerando que o público 

alvo, se distinguia entre residentes e visitantes, e por isso, a apresentação dos 

questionamentos precisa estar adequada a um e outro, porém, ambos objetivaram 

entender a relação estabelecida entre o indivíduo entrevistado e o bairro objeto de 
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estudo, tendo como base, principalmente, elementos abordados no decreto 

municipal nº 35000, já citado anteriormente, que elege Copacabana como a “capital 

turística da terceira idade”, além do Guia Global Cidade Amiga do Idoso, 

desenvolvido pela OMS, em 2008. Ressalta-se que quando foram aplicadas 

perguntas fechadas, os entrevistados puderam incluir considerações e opiniões 

pessoais, que foram consideradas e registradas.  

Tais perguntas fechadas foram estabelecidas em um padrão de escala, onde 

o participante possuía 5 opções de respostas, que variavam em uma numeração de 

1 a 5, como é demonstrado no próximo quadro, e tem como objetivo expressar 

opinião a respeito de um tema exposto, considerando as características percebidas 

no bairro de Copacabana. 

 

Quadro 3 - Escala de classificação das respostas do questionário, com base 

na Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 
Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

Acrescenta-se, ainda, a importância da observação participante que 

“corresponde a uma estratégia complementar às entrevistas, sendo que essa 

observação se dá de forma rápida e superficial” (MINAYO ET AL, 2002, p. 60), ou, 

como cita Gil (1989, p.35) a respeito desse método: “qualquer investigação em 

ciências sociais deve valer-se, em mais de um momento, de procedimentos 

observacionais”. Nesta pesquisa, considera-se que tais momentos ocorreram e 

foram fundamentais para o entendimento de algumas visões estabelecidas por parte 

dos entrevistados, a respeito do campo de pesquisa. 

Foram entrevistadas, individualmente, 84 pessoas, no período de 02/02/2018 

à 30/04/2018.  As entrevistas aconteciam em geral, duas vezes por semana, em dias 

e horários alternados. Quanto à localização, concentrou-se na Orla de Copacabana, 

em locais como quiosques, feiras, próximo ao Forte de Copacabana, e do Hotel 

Copacabana Palace, além das praças do Lido e Serzedelo Corrêa. 
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Quanto ao perfil dos entrevistados, 41 pessoas residem no bairro, e 43 

estavam na qualidade de turistas na cidade do Rio do Janeiro, sendo residentes de 

outros estados do Brasil, ou oriundos de países estrangeiros, como mostra o gráfico 

a seguir: 

Gráfico 2 - País de origem dos turistas entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

Visando uma melhor comunicação com os entrevistados, os formulários foram 

desenvolvidos em versões em inglês e no espanhol, além do português. Do total de 

entrevistados, 44 eram mulheres e 40 eram homens, com a faixa etária variando dos 

60 anos até 91 anos de idade, como se identifica no gráfico a seguir. 
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Gráfico 3 – Faixa etária dos entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

Considerando as entrevistas realizadas com os turistas, deve ser ressaltado 

que cerca de 60% das mesmas, foram obtidas na Praça do Lido, devido ao ponto de 

venda de ingressos e embarque para o Corcovado. Esse foi um facilitador, que 

permitiu que um número maior de pessoas respondesse à pesquisa. Deve ser 

apontado que os entrevistados foram receptivos e simpáticos. Em geral, 

demonstravam alegria por estar no Rio de Janeiro, mas ao longo da pesquisa 

lembravam de alguns aspectos negativos percebidos, durante a passagem pelo 

bairro de Copacabana. A poluição na praia foi uma observação apresentada por ao 

menos oito turistas estrangeiros e três brasileiros. 

 . Alguns entrevistados comentaram o fato de existir apenas 1 banheiro em 

funcionamento na praça do Lido, considerando a alta movimentação, e o fato de, em 

alguns casos, um idoso ter de esperar por até 1 hora para embarcar na van, sentido 

Corcovado, tal situação foi percebida durante 2 dias de entrevistas. Quatro turistas 

argentinos, que não estavam juntos, apresentaram o mesmo comentário relacionado 

à prestação de serviço no estabelecimento em que estavam hospedados. Segundo 

os entrevistados, os funcionários do hotel, localizado em Copacabana, não falavam 

o idioma espanhol, incluindo-se os recepcionistas e o concierge. Tal situação os 

deixou desapontados, por estarem hospedados em um hotel de relevância 
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internacional. Acrescentando que os mesmos não demonstravam interesse em 

compreender o que eles falavam. 

 Como estavam no Rio de Janeiro pela primeira vez, esperavam que, devido a 

predominância do idioma Espanhol nos outros países da América do Sul, teriam 

facilidade em comunicar-se, na cidade, acreditando que muitas pessoas falavam o 

idioma. Tal questão também foi citada por um casal inglês, que comentou sobre a 

receptividade das pessoas do bairro de Copacabana em ajudá-los, mas que o 

idioma também foi uma barreira. Mas ainda assim, ressaltaram “boa vontade” das 

pessoas do bairro.  

Quanto às opções de lazer do bairro, os entrevistados comentaram ter 

visitado a praia, os quiosques e restaurantes de Copacabana, e de bairros vizinhos 

como Ipanema e Leme, além de atrativos como o Forte de Copacabana, as feiras de 

artesanato, localizada no posto 6, e a da praça do Lido. Para outras localidades, 

muitos destacaram escolher o metrô para se deslocar durante o dia, e, no período 

da noite, optavam por táxi, por considerarem um meio de transporte mais seguro. 

Alguns entrevistados demonstraram interesse em visitar outras partes da cidade, no 

período noturno, e inclusive, pediam recomendações de locais para visitar em outros 

bairros, sendo a Lapa citada por muitos, como local de interesse. 

 Buscando estabelecer um comparativo, com contrapontos ou concordâncias, 

foram registradas as questões levantadas também por entrevistados residentes no 

bairro. Esses, por sua vez, foram entrevistados, em grande maioria, em duas praças 

que apresentam considerável fluxo de pessoas diariamente: Praça do Lido e Praça 

Serzedelo Corrêa, onde é comum encontrar tal público alvo na parte da manhã, 

exercitando-se em um dos equipamentos das ATI (Academias da Terceira Idade), 

lendo jornal, passeando com animais de estimação ou socializando com amigos. 

Inicialmente, os residentes se apresentavam de maneira tímida sobre 

responder o questionário, preocupavam-se sobre a necessidade de identificação, e 

quando é explicada a não obrigatoriedade em identificar-se, e o objetivo do trabalho, 

muitos se interessaram, e respondiam o questionário. Percebe-se que após a 

finalização das respostas, a maioria teve a necessidade de expressar o seu ponto de 

vista, relacionando o assunto com experiências pessoais. Os que moram há muitos 

anos em Copacabana, realizavam uma comparação entre os anos passados e o 
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presente, demonstrando certo saudosismo. Dessa forma, muitas entrevistas 

excederam o tempo previsto, mas os comentários acrescentados, normalmente, 

tinham importantes elementos a agregar ao trabalho. Também ficava clara a 

necessidade de muitos em conversar e o quanto se sentiam, de certa forma, 

prestigiados por terem alguém com quem compartilhar seu ponto de vista. Entendi, 

dessa forma, que somente as perguntas do questionário podem não ter sido 

suficientes para expressar o que eles gostariam. 

.  Um senhor relatou, emocionado, que havia poucos meses do falecimento de 

sua esposa, e que o mesmo ainda estava se adaptando à esse novo momento e se 

sentia muito triste, pois os dois sempre realizavam atividades juntos, e que, a praça 

Serzedelo Correa é o único local que ele frequenta todos os dias, pela manhã, 

realizando atividade física, lendo jornal e conversando com alguns amigos; e que, ao 

retornar para casa não se sente motivado a realizar nenhuma outra atividade. A 

partir de tal comentário, reflete-se o quanto a criação de espaços para convivência 

de pessoas da terceira idade podem ser importantes ferramentas de socialização e 

entretenimento diário para os mesmos, às vezes, como a única opção. 

Na maior parte dos casos, com relação ao turismo no bairro, os residentes se 

dizem favoráveis à presença de turistas, alguns acrescentam que “graças ao 

turismo, o bairro ainda é um pouco valorizado e recebe investimentos de segurança 

e infraestrutura”. Pelo fato de o bairro estar mais movimentado durante o período de 

alta temporada, a maioria também diz gostar dessa época, pois veem pessoas 

diferentes, podem conversar com os turistas, pois como disse um entrevistado “eles 

não gostam de solidão”.  

Por outro lado, há de se considerar opiniões contrárias à atividade turística no 

bairro, a exemplo de um senhor, que fora questionado a respeito dos eventos que 

ocorrem no bairro, e se manifestou da seguinte forma: “Uma invasão ao bairro de 

Copacabana”, pois acredita que esses eventos não são bem planejados, e que 

prejudica a rotina dos moradores, por receber um número tão grande de pessoas, 

que, segundo o próprio, o bairro não pode comportar, interferindo no direito de ir e 

vir dele, enquanto morador. Outra entrevistada se manifestou sobre o assunto 

acrescentando que “o bairro fica muito tumultuado”, e, devido a isso, sente que a 

população idosa, fica excluída. 
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Apesar disso, reconhecem gostar do bairro, pois comparando com outras 

localidades da cidade, imaginam que não teriam a mesma qualidade de vida, 

enquanto idoso. Porém não se percebe uma idealização como bairro perfeito, ao 

contrário, admitem que ainda há muitos pontos a serem melhorados, citam as 

praças como um ótimo lugar para encontrar amigos, e ressaltam o fato de não 

poderem sair à noite, por questões de insegurança, e má qualidade das calçadas, 

temendo tombos, considerando que muitos apresentam certo grau de deficiência 

visual.  

 Todos os entrevistados que dizem se sentir bem no bairro de Copacabana, 

atribuem esta qualidade a fatores como à facilidade de acesso aos serviços, e 

ressaltam a existência de vários estabelecimentos que funcionam 24h, a exemplo de 

farmácias e restaurantes. Um casal de entrevistados contou que, quando se mudou 

para Copacabana, tinha 2 carros, hoje não possuem mais nenhum veículo, pois não 

percebem essa necessidade, já que a maioria dos serviços que precisam, estão à 

alguns passos de sua casa. 

 O mesmo casal citado anteriormente, também se posicionou sobre as 

questões de lazer oferecidas comercialmente no bairro, relatando que há mais de 20 

anos não frequentam cinema e teatro, por escolha própria, não por falta de 

condições. Eles disseram que ao longo da vida, preferiram abrir mão de algumas 

opções, consideradas extravagantes, pelos mesmos, para juntar dinheiro e chegar 

nessa etapa, e poder desfrutar de uma condição de vida melhor. A mulher, de 66 

anos, deixou de trabalhar no ano de 2017, e o senhor, com 70 anos de idade, ainda 

trabalha como autônomo. Disseram que gostam de trabalhar, para se sentirem úteis, 

e além disso, acrescentaram que o valor que recebem da aposentadoria não é 

suficiente para realizar economias. “Viemos do nada, tudo o que construímos hoje, 

para poder morar em Copacabana, e chegar nessa etapa de vida com uma melhor 

qualidade, foi fruto do nosso trabalho” acrescentaram. 

 Os entrevistados fizeram questão de ressaltar, que mesmo apesar da idade, 

como eles dizem, os mesmos procuram estar informados sobre as questões do 

bairro, e da cidade do Rio de Janeiro. Percebe-se que muitos demonstraram 

sentimentos como revolta e indignação com a política atual do país, e da cidade do 

Rio de Janeiro, alguns disseram sentirem-se abandonados no atual governo, e 
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apresentaram como exemplo o fato de anteriormente, eles terem um professor na 

praça onde se encontra a Academia da Terceira Idade, e hoje, já não possuem mais, 

dessa forma, temem a depredação dos equipamentos, devido à falta de fiscalização 

e uso indevido, por outras pessoas.  

 A seguir será relatada a relação percebida entre as pessoas da terceira idade, 

pensando inicialmente os residentes, e o bairro de Copacabana, em seguida, 

apresenta-se uma análise similar, com base na pesquisa realizada com os turistas, 

para posteriormente estabelecer uma contextualização considerando os resultados 

obtidos e as políticas públicas existentes. 

 

3.2 A RELAÇÃO ENTRE O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE E O BAIRRO DE 

COPACABANA 

Uma localidade que deseja se consolidar como um destino turístico, precisa 

considerar alguns elementos como fundamentais para a qualidade de vida de seus 

residentes, e bem estar de seus visitantes, tornando o ambiente urbano um lugar, de 

fato, hospitaleiro em sua base, e não apenas visando ações de marketing, como 

ainda é comum ocorrer no setor turístico. Em muitos lugares, são os residentes que 

compõem a paisagem cotidiana do local, acompanham transformações ao longo dos 

anos, e são os maiores impactados pelas atividades ali realizadas. Em Copacabana, 

pode-se dizer que os moradores ditam o estilo de vida do bairro, estabelecendo, 

dessa forma, uma identidade local. 

[...] Identidade é a memória coletiva que pode ser compreendida 
como um conjunto de valores, de histórias, de hábitos e costumes 
que fazem com que o morador ou turista sinta que pertence àquele 
espaço. É possível ainda resgatar esta identidade por meio da 
restauração de espaços públicos, promovendo a regeneração urbana 
(Wassall; Salles, 2016). 

 

Podemos dizer que a identidade de um povo é uma construção social 

desenvolvida no decorrer da vida, que considera os diversos aspectos envolvidos na 

trajetória vivida por essas pessoas, ou na formação de um lugar, além de questões 

econômicas, políticas, ambientais, etc. Nesse processo, também associa-se um 

termo conhecido como pertencimento, que de uma maneira geral, é um sentimento 
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do indivíduo enquanto parte de um grupo, ou mesmo, de um lugar. Sandra Regina 

Lestinge, em sua tese intitulada “Olhares de educadores ambientais para estudos do 

meio e pertencimento” apresenta possibilidades no que diz respeito a esse termo, 

não com o objetivo de dividi-las, mas acredita que são “complementares e 

indissociáveis”:  

A priori esse conceito – pertencimento – pode nos remeter a, pelo 
menos, duas possibilidades: uma vinculada ao sentimento por um 
espaço territorial, ligada, portanto, a uma realidade politica, étnica, 
social e econômica, também conhecida como enraizamento; e outra, 
compreendida a partir do sentimento de inserção do sujeito sentir-se 
integrado a um todo maior, numa dimensão não apenas concreta, 
mas também abstrata e subjetiva (LESTINGE, 2004, p.40). 

 

Justifica-se, dessa forma, a inserção do ponto de vista dos que residem em 

Copacabana, como elementar na construção dessa pesquisa, considerando-os  

como agentes de fundamental importância no cotidiano do bairro, em especial, os 

idosos,  haja vista, os dados já divulgados nessa pesquisa, que retratam o 

expressivo percentual dessa população, no bairro, obtidos através de dados oficiais 

disponibilizados pelo IBGE, bem como, percebido pela OMS, quando incluiu o bairro 

no Guia Global Cidade Amiga do Idoso. O objetivo das perguntas direcionadas aos 

residentes idosos buscou entender, inicialmente, o perfil dos participantes, a razão 

que os levou a escolher o bairro para viver, e sua relação com o mesmo, no 

momento presente, além de planos futuros, pensando estabelecer uma possível 

conexão com Copacabana, em tais motivações e decisões. 

 

3.2.1  Características dos residentes entrevistados 

Nessa etapa, 41 pessoas foram entrevistadas, sendo que 22 indivíduos se 

identificaram como sendo do sexo masculino, e 19 indivíduos do sexo feminino, com 

idades que variavam entre 60 e 91 anos de idade. Quanto ao nível de escolaridade, 

14 entrevistados possuem Ensino Superior completo e 11 possuem Ensino Médio 

completo (vide gráfico 4). Quanto ao tempo de residência no bairro, os resultados 

diversificaram-se desde um entrevistado que vive há 6 meses no bairro, até 

moradores que afirmaram viver em Copacabana desde o nascimento. Dessa forma, 

pensou-se apresentar os dados através de grupos, apresentados a seguir: Pessoas 
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que vivem no bairro há 10 anos ou menos: 6 entrevistados; entre 11 e 20 anos: 10 

pessoas; entre 30 e 45 anos: 13 pessoas; e, entre os que vivem há mais de 50 anos 

somaram-se 12.  

 

Gráfico 4 - Nível de Escolaridade dos residentes entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

Do total de entrevistados, ao serem questionados sobre a intenção de 

continuar morando no bairro, 36 disseram que pretendem continuar residindo no 

bairro; 4 relataram não ter certeza, e apenas 1 entrevistado, alegou possuir a 

intenção de deixar Copacabana. Esse entrevistado que diz não querer continuar no 

bairro, justificou que vive há 6 meses com a família no bairro, mas que não gosta, 

pois passou toda a vida em outro local da cidade do Rio de Janeiro, onde estão seus 

amigos, e que o fato de estar morando em Copacabana atualmente seria uma 

imposição dos filhos. As respostas dos demais foram justificadas, principalmente, 

pelo motivo de possuírem imóveis próprios, e que não teriam condições de adquirir 

outro, mesmo que fosse por aluguel, além disso, alguns disseram que apesar de 

terem vontade de deixar o bairro, não podem afirmar em qual outra localidade 

gostariam de viver, alegando principalmente a violência percebida atualmente no 

estado do Rio de Janeiro, como um impedimento à tal escolha. 
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As perguntas aplicadas em seguida foram voltadas às percepções cotidianas 

dos entrevistados, a respeito do bairro, e tiveram como objetivo a identificação de 

aspectos de mobilidade e hospitalidade urbana; o conhecimento e a participação do 

idoso nas atividades de lazer, bem como realizar uma possível delimitação do 

espaço do idoso, no bairro; além de uma posterior confrontação de pontos de vista, 

em comparação às respostas dos turistas. 

Nessa etapa, as perguntas foram fechadas, apresentando como opção de 

resposta, uma escala de 1 a 5, na qual cada número representa uma impressão/ 

opinião sobre o assunto abordado, sendo 1 péssimo, 2 ruim, 3 regular, 4 bom e 5 

excelente. Alguns dos comentários que justificaram as respostas dos entrevistados 

foram apresentados no início desse capítulo. 

 

3.2.2 Infraestrutura e Acessibilidade: A visão dos residentes em Copacabana 

Pensando a básica necessidade de locomoção dos entrevistados para suas 

atividades diárias, questionou-se, inicialmente, a respeito da infraestrutura das 

calçadas do bairro. Nessa etapa, 13 entrevistados consideraram a qualidade como 

péssima, 12 como ruim, 15 consideraram regular ou boa e, apenas 1 entrevistado 

considerou como excelente. Ressalta-se que no decreto municipal nº 35000, do ano 

de 2011, um dos itens apresentados no segundo artigo, tratava de “obras de 

adequação do espaço público à população idosa, tais como: criação de rampas e 

homogeneização das calçadas” (RIO DE JANEIRO, 2011). 

 

A adaptação dos espaços públicos é importante tanto para quem 
visita quanto para quem é visitado, pois estes ambientes são 
caracterizados como local de convívio em sociedade, de 
socialização, de desfrute. Além de ser uma necessidade, é obrigação 
que a administração pública planeje os ambientes considerando as 
limitações do público com necessidades especiais. Tais ambientes, 
ao estarem adaptados para os deficientes e as pessoas com 
mobilidade reduzida, estarão moldados para que qualquer pessoa 
possa circular com autonomia e segurança. Assim como os espaços 
públicos, os espaços públicos de lazer também devem seguir este 
princípio, dinamizando e aumentando a oferta de lazer da cidade 
tanto para a população local quanto para os visitantes deficientes e 
com mobilidade reduzida (Oliveira; Franzen; Varella, 2016). 
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Ainda com objetivo similar, questionou-se a respeito da acessibilidade 

percebida nas edificações em que frequenta, no qual 17 entrevistados consideraram 

como regular, 12 como boa, 5 como excelente e 7 consideraram ruim ou péssima, 

como é demonstrado em percentuais no gráfico 5. Os aspectos escolhidos tiveram 

como base o tópico “Espaços abertos e prédios” do Guia Global Cidade Amiga do 

Idoso, segundo esse documento “prédios públicos e espaços abertos tem um 

impacto importante na mobilidade, independência e qualidade de vida dos idosos e 

afetam sua capacidade de envelhecer no seu próprio lugar” (OMS, 2008,p.16) 

. 

Gráfico 5 - Acessibilidade nas Edificações 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

Nesse ponto, as diversas justificativas apresentadas vieram em formas de 

exemplos do cotidiano no qual os entrevistados pensavam em seus edifícios, onde 

muitos disseram existirem elevadores ou escadas com corrimão, estabelecimentos 

como supermercados e lojas, em que disseram existir rampas de acesso da calçada. 

E quanto às próprias calçadas, disseram que percebem irregularidades que podem 

causar acidentes, principalmente a noite, visto que alguns possuem algum grau de 

deficiência visual, também acrescentaram a existência de grande quantitativo de 

vendedores ambulantes nas calçadas de determinadas ruas do bairro, como 
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obstáculos de mobilidade. A presença de camelôs nas calçadas, e a necessidade do 

pedestre em dividir o espaço com os mesmos, também foi abordada por idosos 

entrevistados na pesquisa da OMS, na época, tal situação foi apresentada por 

moradores do Rio de Janeiro, da Cidade do México e da Jamaica (OMS, 2008). 

Mantendo o mesmo objetivo, questionou-se ainda quanto à acessibilidade 

observada nos banheiros de estabelecimentos públicos e privados do bairro, além 

da qualidade dos transportes. Referente ao primeiro questionamento, 15 

entrevistados consideraram como regular, 14 como ruim, 10 como péssimo, e 

apenas, 2 candidatos consideraram como bom ou excelente. Segundo os mesmos, 

os banheiros de estabelecimentos privados, a exemplos de restaurantes ou 

consultórios, são melhores, pois são limpos, mas que muitas vezes são pequenos, o 

que impossibilita até mesmo de entrar com bolsas ou sacolas. Notou-se que por já 

terem uma opinião formada a respeito dos sanitários públicos, muitos optam por não 

fazerem uso, alegando poucas condições de limpeza, além de temerem escorregar 

em banheiros molhados, como os da praia. De acordo com o Guia Global Cidade 

Amiga do Idoso, “tanto em países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento, 

as pessoas acreditam que sua cidade não foi planejada para idosos” (OMS, 2008, 

p.18) 

Desde o ano de 2015, a NBR 9050 “estabelece critérios e parâmetros 

técnicos a serem observados quando do projeto, construção, instalação, e 

adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às 

condições de acessibilidade” (ABNT, 2015,p. 1) , incluindo sanitários e banheiros, 

que apresenta áreas mínimas de circulação, posicionamento e características das 

peças e acessórios a serem utilizados, localização em rotas acessíveis, quantidades 

mínimas necessárias, características de pisos e demais especificações. Acrescenta-

se ainda o parecer da OMS à esse item, quando diz que “a existência de banheiros 

limpos, convenientemente localizados, bem sinalizados e acessíveis a deficientes é,  

em geral, considerada uma importante característica amigável ao idoso” (OMS, 

2008, p.20). 
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3.2.3 Meios de Transporte utilizados pelos residentes 

Outro importante item abordado na pesquisa, tendo como base os 

documentos expostos anteriormente, são os transportes. Para a OMS, os 

transportes, incluindo-se os públicos, que em geral são acessíveis, são um fator que 

está relacionado ao envelhecimento ativo, uma vez que possibilita a movimentação 

do idoso em uma cidade, proporcionando “a participação cívica e social e o acesso a 

serviços comunitários de saúde” (OMS, 2008, p.22). 

A respeito da qualidade dos transportes disponibilizados no bairro, a maioria, 

representando 26 participantes, classificou como boa ou excelente, explicando a 

variedade de destinos disponibilizados nos ônibus, a oferta do metrô, e a facilidade 

em conseguir chamar um táxi. Outras 11 pessoas classificaram como regular, e 4 

como ruim ou péssima, alegando que os transportes são sujos e cheios, por 

exemplo. A representação detalhada dos dados obtidos nessa etapa encontra-se no 

gráfico a seguir. 

Gráfico 6- Qualidade dos Transportes 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

No ano em que foi realizada a pesquisa da OMS, cuidadores de idosos 

haviam relatado dificuldade de utilização de transportes com idosos cadeirantes, 

apontando que, na época, a única opção seria o táxi (OMS, 2008). Entretanto, desde 

Excelente 
(8) 

Boa 
(18) 

Regular 
(11) 

Ruim 
(2) 

Péssima 
(2) 



100 
 

a Constituição Federal de 1988 esse assunto já era pauta, através dos artigos 227 e 

244 que trata da garantia de acesso adequado das pessoas com deficiência em 

veículos de transporte coletivo.  Posteriormente, tal obrigatoriedade foi novamente 

exposta através da lei federal nº 10.048/2000, e regulamentada pelo decreto federal 

nº 5296 do ano de 2004.  

3.2.4  O olhar dos residentes sobre as opções de lazer do bairro 

Outro elemento cuja importância já fora constatada através de diversas 

pesquisas científicas e mercadológicas, que envolvem a socialização e o bem estar 

de pessoas da terceira idade, é o lazer. Buscando entender a percepção dos idosos 

residentes de Copacabana, quanto à esse fenômeno, questionou-se a respeito das 

ofertas de lazer do bairro. A mesma pergunta foi direcionada também aos turistas. 

Apesar de em ambos os casos, a maioria dos entrevistados ter considerado as 

opções como regulares ou boas, como pode ser confirmado a partir do gráfico 7, 

notou-se que para alguns moradores tal questionamento não ficara tão claro, 

levando-os a refletir, e como resposta, levantar questões como a que tipo de lazer 

eu estava me referindo, para então emitir opinião sobre.  

Assim sendo, percebeu-se que muitos moradores do bairro, ao contrário dos 

turistas, já não consideram locais como a praia, bares e restaurantes como opções 

de lazer, restringindo-se à eventos e atividades voltados diretamente a esse público, 

como oficinas, espetáculos e eventos. Tal constatação pode possibilitar uma 

percepção limitada do lazer, de forma que esse público de residentes de 

Copacabana não se sinta inserido em atividades e locais abertos ao público em 

geral, ou que, devido a alguns desses lugares estarem presentes no cotidiano dos 

mesmos, acabam por naturalizá-los ao incorporá-los em sua rotina, passando de 

lazer a compromisso diário, a exemplo de uma caminhada à beira mar. 
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Gráfico 7 - Sobre as opções de lazer para idosos, em Copacabana. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

 

3.3 A RELAÇÃO ENTRE OS TURISTAS ENTREVISTADOS E O BAIRRO DE 

COPACABANA 

Sabe-se que, por vezes se tornam comuns afirmações do tipo: “O Rio de 

Janeiro é uma cidade hospitaleira” ou, ainda “A hospitalidade do povo carioca...”, e 

afirmações como essa, são tidas como base para determinar a hospitalidade da 

cidade, o que não pode ser generalizado, pois nesse sentido estaria se 

considerando somente um aspecto relacionado à cultura local. Porém, a categoria 

hospitalidade pública, que segundo Camargo (2003, p. 16) “pode ser entendida tanto 

no cotidiano da vida urbana que privilegia os residentes como na dimensão turística 

e na dimensão política mais ampla”, precisa contemplar quatro pilares bases, 

apresentados no quadro a seguir: 
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Quadro 4- Recepcionar, Hospedar, Alimentar e Entreter na perspectiva da 

hospitalidade pública 

Categoria Recepcionar Hospedar Alimentar Entreter 

Pública A recepção em 

espaços e 

órgãos 

públicos de 

livre acesso. 

A hospedagem 

proporcionada 

pela cidade e 

pelo país. 

A gastronomia 

local. 

Espaços 

públicos de 

lazer e 

eventos. 

Fonte: (Camargo, 2003, p.19) 

 

Considerando os fundamentos para uma hospitalidade urbana, desenvolvidos 

por Camargo, pode-se chegar a conclusão de que em termos de recepção: 

Copacabana, por ser um bairro emblemático na história do Rio de Janeiro, 

caracteriza-se pela diversidade de público – moradores, turistas brasileiros e 

estrangeiros, pessoas de diferentes classes sociais e idades, etc.- , e uma 

população acostumada a receber turistas, não havendo, em geral, relatos de 

conflitos territoriais graves entre visitantes e residentes em localidades abertas ao 

público. 

Sobre a acolhida no bairro, ressalta-se que o mesmo possui pontos de 

informação turística, diversidade de meios de hospedagem; além de estações de 

metrô e pontos de ônibus e de táxis, que facilitam a circulação na cidade, 

independente do horário, e podem ser considerados como fatores positivos. Quando 

se pensa na alimentação, deve-se ressaltar a disponibilidade de restaurantes e 

bares que servindo pratos da culinária brasileira, além de diversos outros 

restaurantes com gastronomia originária de outras culturas. E, por fim, no que tange 

ao ato de entreter, considera-se que o bairro possui opções de entretenimento 

diversificadas e seus equipamentos urbanos de lazer também são disponibilizados 

ao público em geral.  

Entende-se, dessa maneira que a hospitalidade pública, para se tornar plena 

e completa, necessitaria considerar tais pilares apresentados no quadro 1, e, como 

acrescenta Grinover (2003, p. 127) “a hospitalidade da cidade passa, ainda, pelo 
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ordenamento geral das paisagens urbanas e pela organização dos lugares públicos”. 

Relevando tais considerações sobre os aspectos citados, buscou-se, através de 

questionamentos, identificar o perfil do entrevistado, e em seguida abordar temas 

visando entender a visão de turistas da terceira idade a respeito de Copacabana. 

 

3.3.1  Características dos turistas entrevistados  

Nessa etapa, a idade dos entrevistados variou entre 60 e 83 anos de idade, 

dentre os quais, dos 43 entrevistados, 22 visitavam a cidade do Rio de Janeiro pela 

primeira vez. Notou-se que todos os entrevistados viajavam acompanhados, fosse 

do cônjuge, de outros familiares, ou grupos de amigos, a percepção de tal 

característica associou-se à outros trabalhos estudados previamente, quando da 

elaboração do referencial teórico dessa pesquisa. Desse grupo de entrevistados, 31 

optaram por hospedar-se em Copacabana, justificando a vontade de conhecer a 

praia e o calçadão, e a localização que foi considerada como boa por muitos, com 

facilidade em chegar em outras localidades turísticas, partindo do bairro, e ainda por 

indicação de amigos. Outros, por já conhecerem ou terem familiares nas 

proximidades.  

Buscou-se identificar o tipo de meio de hospedagem escolhido pelos turistas 

que optaram por hospedar-se no bairro. Destes, 22 escolheram hotéis para sua 

estadia no bairro; 4 alugaram imóveis por temporada; e os demais preferiram alojar-

se em casa de familiares. Por fim, 24 pessoas desse grupo, disseram que voltariam 

a se hospedar em Copacabana e 7 apesar de não terem certeza, não descartara tal 

possibilidade.  

O ato de ser bem recebido em estabelecimentos, e as relações 

mercadológicas estabelecidas nesse cenário são conhecidas por hospitalidade 

comercial, tal domínio é muito relacionado com os setores de turismo e hotelaria e 

pode se referir, por exemplo, a serviços prestados por pessoas que trabalham em 

meios de hospedagens, restaurantes, pontos turísticos, nos transportes, e demais 

envolvidos no trade turístico. Dessa forma, pode-se considerar que tal hospitalidade 

existente em tal meio mercadológico, tem como objetivo suprir as necessidades do 

cliente, que nesse caso seria o turista, na expectativa de um retorno financeiro, e 
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não com objetivo de criação de vínculos afetivos, como se pretende em outros 

domínios da hospitalidade. 

Qualificar (de hospitalidade) a hospedagem comercial não é 
escandaloso desde que estejamos de acordo com as definições. A 
utilização comercial do termo indica, em todo caso, como a 
hospitalidade permanece uma marca, uma perspectiva e um 
horizonte para uma interação bem sucedida entre os homens, quer 
sejam clientes, amigos ou simplesmente estrangeiros com a mão 
estendida. (Montandon, 2002 apud Camargo, 2003, p. 142) 
 
 

 Assim, considera-se que tal percepção deve ser avaliada, tendo em vista 

uma localidade famosa por receber pessoas de todas as partes do mundo. Assim, 

ainda através dessa classificação de 1 a 5, foi solicitado aos entrevistados que 

avaliassem a maneira como foram tratados nos estabelecimentos do bairro, em que 

frequentou. Como resultado, 47,4% classificou o atendimento recebido como 

excelente, 47,8% atribuiu a pontuação referente à bom atendimento, e 1 

entrevistado disse ter sido razoável. 

Quando se pensa em hospitalidade urbana, especialmente voltada para 

pessoas da terceira idade, se torna importante que alguns fatores corroborem para 

uma melhor qualidade das atividades desenvolvidas. Pensando nisso, considerando 

o grande quantitativo de estabelecimentos públicos e privados existentes no bairro, 

além dos diversos banheiros localizados em áreas abertas e pontos turísticos do 

bairro, questionou-se a respeito da acessibilidade percebida nos banheiros públicos 

e privados do bairro.  

Nessa parte, torna-se importante incluir o fato de que grande parte dos 

entrevistados disse ter utilizado banheiros dos hotéis em que estavam hospedados, 

de restaurantes, postos de salvamento e outros. A conclusão que se chegou nessa 

etapa foi de um resultado razoável com 47% dos entrevistados concordando com tal 

afirmação, seguidos de 31% dos entrevistados que tiveram uma percepção da 

acessibilidade como boa. Os que consideraram a acessibilidade como péssima, ruim 

ou excelente representaram cada um, menos de 10% do total de entrevistados. 
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3.3.2  Infraestrutura e Acessibilidade: A visão dos turistas em Copacabana 

Em seguida, agrupando-se todos os turistas entrevistados, incluindo-se os 

que só estavam no bairro como opção de passeio, questionaram-se os mesmos 

aspectos apresentados aos residentes de Copacabana, iniciando-se pela percepção 

dos mesmos a respeito da infraestrutura das calçadas, como já fora apresentado 

anteriormente como item da pesquisa da OMS – calçadas amigáveis aos idosos- 

onde 20 apresentaram uma resposta mediana, considerando, dessa forma, com 

uma qualidade razoável. Outros 22 atribuíram qualidades positivas, atribuindo valor 

bom ou excelente a este item, e um participante considerou que as calçadas 

possuem má qualidade. Apesar de responder à tal questionamento, os entrevistados 

não relataram, nesse momento, comentários específicos. 

 

3.3.3  Meios de Transporte utilizados pelos turistas 

 Outro importante elemento presente no cotidiano das grandes cidades, e 

fundamentais para a locomoção das pessoas, sejam moradores ou visitantes, são os 

meios de transporte. Para o turista que visita uma localidade turística, os meios de 

transportes são os auxiliadores nos trajetos a serem realizados, que em geral, 

envolvem terminais rodoviários ou aeroportos, seus meios de hospedagem e 

atrativos turísticos. Uma característica dos edifícios de Copacabana, dado o período 

em que a maioria fora construído, é o fato de a maioria não possui vaga de 

garagem, bem como a maioria dos hotéis. Dessa forma, grande parte dos turistas no 

bairro acabam por utilizar as opções de transportes disponíveis na localidade, a 

exemplo de metrô, ônibus, taxis e carros particulares que disponibilizam corridas 

através de aplicativos. 

 Percebeu-se como característica dos turistas entrevistados, que a maioria 

escolheu o taxi como principal meio de locomoção para localidades fora de 

Copacabana, algumas exceções para utilização de metrô durante o dia. Mediante os 

comentários apresentados, notou-se que tal escolha se dava prezando-se, 
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principalmente, a segurança ao visitar uma localidade, até então, desconhecida. Os 

ônibus foram citados como um meio de transporte usado para percorrer distâncias 

maiores dentro do próprio bairro, por alguns deles. Dessa forma, foi solicitado aos 

entrevistados, que a referência para resposta tivesse como base, os transportes 

citados anteriormente, excluindo-se, dessa forma, o transporte de empresas 

turísticas privadas, em geral realizado por meio de vans e microonibus, pelo fato de 

tais transportes não serem utilizados com a mesma frequência por residentes, o que 

dificultaria uma comparação entre as opiniões dos entrevistados. 

 De acordo com as informações passadas pelos entrevistados, considerou-se 

a qualidade dos transportes utilizados entre razoável e boa, de acordo com os 

maiores percentuais de respostas. Como justificativa, alguns apresentaram o fato de 

o metrô estar cheio em alguns horários, e dificuldade em identificar quais ônibus 

possuem parada mais próxima ao destino desejado, visto que muitos apesar de 

passarem pelo endereço, possuem paradas mais distantes. 

 

3.3.4  O olhar dos turistas sobre as opções de lazer do bairro 

 Ao contrário do que fora identificado nas entrevistas com residentes do bairro, 

quando questionado a respeito das opções de lazer encontradas no bairro, que 

atendem aos objetivos da população da terceira idade, os turistas consideraram que 

existem boas e diversas opções, as quais os mesmos disseram terem usufruído. 

Como exemplo, foi citado banho de mar na praia, passeio pelos quiosques e feiras 

de artesanato – em busca de souvenires-, compras em lojas localizadas na Avenida 

Nossa Senhora de Copacabana; e ainda, realização de refeições em restaurantes 

do bairro e visitação aos atrativos turísticos destacados anteriormente. Nessa etapa, 

alguns entrevistados aproveitavam o assunto, para questionar sobre sugestões de 

outros lugares a serem visitados. 
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3.4 ANÁLISE GERAL DAS ENTREVISTAS 

Os objetivos apresentados para a realização dessa pesquisa de campo 

procuraram identificar, mas principalmente, conhecer o universo da relação dos 

entrevistados com a localidade estudada. Algumas percepções de determinados 

aspectos ficaram nítidas e fáceis de serem compreendidas tendo em vista a 

realidade local, considerando o conhecimento da autora, sobre o bairro de 

Copacabana. Assim sendo, confirma-se a possibilidade de medir elementos 

relacionados ao bem estar e a qualidade de vida de residentes e turistas, em uma 

localidade. 

 Entretanto, nota-se também, a dificuldade em expressar sentimentos, e 

questões subjetivas dos entrevistados, em geral, relacionadas à identidade, ao 

pertencimento ao bairro, ou mesmo sobre a maneira individual a qual o entrevistado 

foi acolhido no bairro, que se compara ainda, à expectativa depositada previamente 

na localidade turística e o que esperara de seus anfitriões, fruto do imaginário 

turístico. Considera-se que alguns atributos naturais e culturais identificados no 

bairro o diferem de outras localidades da cidade do Rio de Janeiro, sendo o próprio 

quantitativo de idosos um desses elementos.  

 Deve-se atentar para o fato de que Copacabana, apesar de possuir grande 

relevância internacional, é apenas um pequeno bairro, dentro da metrópole Rio de 

Janeiro, e se torna importante pensar no todo, ou em grande parte do mesmo, a fim 

de identificar se os espaços percorridos por turistas idosos – que não se limitam a 

apenas um bairro - são, de fato, hospitaleiros ou não. Como apresenta Camargo 

(2003, p. 21) “uma cidade que se lê rapidamente é mais acolhedora que uma cidade 

que se furta impiedosamente ao olhar e ao passeio do visitante”. A partir de tal 

afirmação, percebe-se a necessidade de se realizar constantes reflexões sobre o 

cenário da hospitalidade, no sentido da acolhida às pessoas da terceira idade, na 

cidade do Rio de Janeiro. 

 Acrescenta-se também, que, com base na legislação voltada para a terceira 

idade, existente em todas as esferas – federal, estadual e municipal – o cenário 

presenciado, na realidade, pensando ainda, um bairro localizado em uma região 

nobre e privilegiada da cidade do Rio de Janeiro, ainda possui questões limitadoras 

e aspectos a serem melhorados, como fora identificado nas entrevistas e nas 



108 
 

observações. Não se pode correr o risco de considerar como ideal uma localidade, 

apenas por comparar com outras menos favorecidas em relação à aplicação de 

políticas públicas. 

 Os comentários apresentados pelos entrevistados propiciam uma reflexão 

sobre elementos do cotidiano no bairro de Copacabana. Na medida em que são 

citados elementos relacionados à dificuldade de comunicação em estabelecimentos 

turísticos, a exemplo de um meio de hospedagem, nota-se, a princípio, um problema 

de falta de hospitalidade e baixa qualidade dos serviços, resultantes da falta de 

qualificação de muitos colaboradores do setor turístico. Quando essa mesma 

percepção é estendida à comunidade do bairro, ainda que acompanhada de 

adjetivos que demonstram o interesse de muitos moradores em se comunicar com 

turistas estrangeiros, pode-se estender tal reflexão ao campo da educação formal, 

uma vez que o fato de muitas pessoas não terem o conhecimento de línguas 

estrangeiras é uma realidade na sociedade brasileira atual. 

Um ponto que se considerou de fundamental abordagem na pesquisa com 

residentes, tendo em vista a inclusão dessa temática em diversos estudos científicos 

sobre lugares de moradia, convivência e lazer para pessoas da terceira idade, são 

os serviços de saúde. Uma pesquisa realizada pela tv universitária da Pontifícia 

Universidade Católica (PUC-Rio) apresentou a informação do surgimento de 46 

novas farmácias e drogarias no bairro, entre 2012 e 2017. Dessa forma, totalizando 

112 estabelecimentos desse tipo, em Copacabana, sendo 29 farmácias e drogarias 

localizadas na Avenida Nossa Senhora de Copacabana (PUC-RIO, 2017).  

Tratando-se especificamente sobre postos de saúde e hospitais, 11 idosos 

que participaram da entrevista disseram não buscar atendimento nas unidades 

existentes no bairro, e as justificativas, em geral, eram devido a preferência por 

outras unidades específicas de saúde. Outros 16 participantes disseram frequentar 

somente unidades privadas de saúde, e os demais disseram utilizar tanto serviços 

privados, quanto os públicos, e comentaram que em geral são bem recebidos em 

ambos os ambientes, quando necessitam de atendimentos simples. Ouviram-se 

comentários a respeito de problemas de infraestrutura e atraso na marcação de 

procedimentos mais complexos.  
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A respeito da percepção dos turistas participantes da entrevista, sobre a 

segurança no bairro, a maioria considerou como boa – 25 entrevistados-  ou 

razoável – 10 entrevistados-, não sendo registrado nenhum episódio de violência 

ocorrido entre os entrevistados. Alguns disseram terem sido alertados quanto 

algumas atitudes e localidades específicas a serem evitadas, em determinados 

horários. 

 Uma pergunta aberta direcionada à todos os entrevistados, fazia referência à 

situações vivenciadas no cotidiano local, a fim de identificar possíveis momentos de 

constrangimento ou discriminação vivenciados ou não, por moradores ou turistas. 

Nessa etapa, a maioria dos idosos relatou não se lembrar de ter sofrido tal tipo de 

situação no bairro; e os que apresentaram situações, em geral diziam ser resultado 

da falta de paciência das outras pessoas, com eles, ou na obstrução de caminhos, 

com objetos, como bicicletas, em calçadas e corredores, que podem vir a causar 

constrangimento, uma vez que tira a autonomia do mesmo. 

 Outro elemento a ser pensado é a falta de infraestrutura em determinados 

pontos do bairro, que também ficou clara em alguns discursos dos entrevistados, 

como a existência de apenas 1 banheiro na Praça do Lido, que diariamente é 

dividido entre pessoas da terceira idade que frequentam o local, pessoas em 

situação de rua, que o utilizam como uma de suas únicas alternativas, além de 

turistas e visitantes em geral, enquanto aguardam embarque nas vans oficiais da 

empresa Paineiras Corcovado. 

 Outra observação importante foi a diversificada oferta de serviços no bairro, 

destacada positivamente dentre os entrevistados, em especial residentes, como um 

fator que proporciona comodidade e qualidade de vida. Outro apontamento relevante 

levantado pelo mesmo grupo que também deve ser pensado e discutido 

amplamente é a inserção da pessoa da terceira idade nas políticas públicas, pois por 

mais que essa pesquisa tenha demonstrado a existência de leis e decretos voltados 

para esse público, em diferentes níveis governamentais, o discurso apresentado 

pelos entrevistados, no sentido de não se sentirem tão priorizados e assistidos pelo 

Estado, demonstra que a fiscalização da aplicação de tais políticas, bem como a 

divulgação para seu público alvo ainda não se apresenta de forma eficiente. 
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Tais questionamentos proporcionaram importantes reflexões e diálogos entre 

ambos os envolvidos: pesquisadora e entrevistados. Após tais ricas discussões, 

levantou-se um último questionamento aos participantes: Na sua opinião, 

Copacabana pode ser considerado um bairro adaptado às necessidades das 

pessoas da terceira idade? E como resultado, obteve-se, dentre os residentes, 34 

respostas positivas, na qual, muitos comparavam o bairro à outras localidades da 

cidade do Rio de Janeiro, como forma de argumento à resposta favorável, 

considerando, nesse caso, que Copacabana proporcionaria uma melhor qualidade 

de vida. Por outro lado, os participantes que não consideraram o bairro adaptado às 

suas necessidades, ressaltaram pontos a serem melhorados, utilizando-se como 

fundamento a grande visibilidade do bairro, no cenário internacional. 

Entre os turistas estrangeiros, apenas 1 disse não ter certeza sobre tal 

afirmação, enquanto 25 entrevistados concordaram. Já entre turistas brasileiros, 

foram identificados 2 entrevistados que não acreditam que o bairro esteja adequado 

a essa população, citando questões de infraestrutura e políticas públicas; e 15 

participantes consideraram que o bairro é diferenciado, positivamente, pensando 

outras regiões do país, e a localização, próxima ao centro da cidade do Rio de 

Janeiro, que segundo os mesmos, “possibilita constantes melhorias, devido à 

visibilidade que possui”. 

Dessa forma, comprova-se que dentre os entrevistados, não existiu uma 

unanimidade nos pontos de vista. Entre os moradores, percebe-se um sentimento de 

apego ao bairro, e ao mesmo tempo a esperança de uma maior valorização e 

inclusão dos mesmos em atividades e políticas públicas locais, mas com a 

consciência de que comparado à outras zonas da cidade, o bairro de Copacabana 

ainda está alguns passos a frente, o que os conforta. E, quanto aos turistas conclui-

se que o encantamento, em especial entre os que visitam pela primeira vez o bairro, 

existe, mas o olhar observador da maioria, permite com lucidez apresentar os pontos 

negativos identificados, como já fora citado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pessoalmente, gostaria de registrar o quanto essa pesquisa me proporcionou 

um olhar diferenciado à população da terceira idade. Este tema se mostrou 

desafiador e cativante, pois considero que estudar sobre a terceira idade é pensar 

no futuro das próximas gerações, o que demanda grande responsabilidade, mas ao 

mesmo tempo, posso me sentir colaboradora do processo de mudança da nossa 

sociedade, no qual tende-se a dar maior voz para essas pessoas, assim como 

proporcionar que as mesmas sejam conhecedoras de seus direitos – ainda que tais 

ainda não sejam cumpridos em sua totalidade-. 

 O interesse no tema surgiu há alguns anos, enquanto ainda estava na 

graduação em Turismo e tive a oportunidade de elaborar no Trabalho de Conclusão 

de Curso uma pesquisa bibliográfica sobre a inclusão das pessoas da terceira idade 

na atividade turística, tendo como inspiração um membro da minha família, minha 

avó, que refletindo a realidade de muitos idosos, somente nessa etapa da vida tem a 

oportunidade de usufruir de experiências turísticas, incluindo sua primeira viagem de 

avião. De perto, nota-se o quanto tais momentos e a expectativa do próximo passeio 

são revigorantes e encantadores para ela. 

 O objetivo desse trabalho era basicamente identificar a maneira a qual as 

políticas públicas para a terceira idade são percebidas e/ou identificadas 

indiretamente por essa população, por meio de questionamentos que perpassam o 

cotidiano de um morador ou de um turista, visando realizar um contraponto entre tais 

opiniões. Considera-se que tal objetivo foi alcançado, graças às pesquisas 

realizadas e os diálogos estabelecidos com o público alvo. A definição de 

Copacabana (RJ) como local de estudo se deu após a percepção de como esta 

localidade se encontra em evidência, no que se refere às pessoas da terceira idade, 

a exemplo da pesquisa sobre população idosa realizada em 2008, pela OMS, com 

34 países, escolhendo Copacabana como representante brasileiro. Outro exemplo 

deste destaque à Copacabana foi a criação de um decreto municipal no ano de 

2011, indicando-a como “Capital Turística da Terceira Idade”. Há também 

constantes manchetes jornalísticas citando Copacabana como “o bairro mais idoso 

do país” fazendo referência aos dados divulgados no último Censo Demográfico 
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realizado pelo IBGE, em 2010, além do grande quantitativo de turistas idosos que 

frequentam o bairro, juntamente com turistas de outras faixas etárias. 

 Portanto, no capítulo 1 apresentou-se uma revisão bibliográfica, identificando 

os avanços adquiridos historicamente na inclusão da pessoa da terceira idade em 

ambientes e contextos em que antes não era possível, como o meio acadêmico, a 

partir da criação de programas universitários voltados para a terceira idade, bem 

como, nichos de mercado adaptados exclusivamente para pessoas com mobilidade 

reduzida, incluindo-se tal público. Realizou-se ainda, um estudo bibliométrico a fim 

de contextualizar e entender as temáticas que vem sendo estudadas, nos últimos 

anos, no que tange à fenômenos como lazer e turismo. 

 Nessa etapa pôde-se constatar o quanto questões que destacam o indivíduo 

com mais de 60 anos de idade estão em constante avanço a nível global, 

especialmente em países que possuem altos índices de expectativa de vida. Nota-se 

a preocupação tanto da academia, como de organizações sociais, e até mesmo do 

mercado, em atender as demandas que são apresentadas por esse grupo, 

fundamentando-se inclusive em projeções que indicam tendência de crescimento 

dessa população. Porém, ao mesmo tempo, percebe-se que nesse processo muitas 

lacunas ainda precisam serem preenchidas, indicando a necessidade de maior 

aprofundamento e continuidade de estudos nos próximos anos.  

 No Brasil, ainda hoje, sabe-se que a realidade de muitas pessoas da terceira 

idade, especialmente os de idade mais avançada ainda é de dependência de outras 

pessoas para seu sustento e/ou atividades cotidianas, tornando-se difícil imaginar 

um cenário de igualdade de oportunidades em atividades que permanecem sendo 

consideradas como supérfluas, aos olhos do preconceito de parte da população, que 

segmenta o turismo como artigo de luxo, em detrimento dos benefícios que tal 

atividade pode proporcionar a um indivíduo, a partir do simples convívio social. 

Por outro lado, tomando-se como base um cenário de 20 anos atrás, por 

exemplo, percebe-se o quanto o Rio de Janeiro evoluiu no sentido de protagonismo 

da terceira idade em inclusão nas políticas públicas criadas desse período, até hoje. 

O que falta efetivamente é dar publicidade de tais políticas públicas, para seus 

maiores interessados, a fim de que os mesmos, sendo conhecedores de seus 

direitos, venham exigir o cumprimento, na prática.  
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O que se concluiu no segundo capítulo foi que diversos fatores convergiram 

para que atualmente, o bairro de Copacabana atingisse alto percentual de 

residentes idosos e, ao mesmo tempo, se tornasse uma das localidades mais 

visitadas da cidade do Rio de Janeiro, recebendo anualmente milhões de turistas e 

visitantes, em períodos de alta temporada. Tal percepção já fora despertada pelo 

poder público da cidade, ao decretar o bairro como “Capital Turística da Terceira 

Idade”, no ano de 2011, visando direcionar esforços na inclusão das pessoas com 

idade acima de 60 anos, considerando os grandes eventos que a cidade estava 

programada para sediar que, consequentemente, trariam dentre os turistas, grupos 

da terceira idade. 

Indicar com precisão se Copacabana é uma localidade diferenciada em sua 

infraestrutura e hospitalidade, para a recepção de turistas da terceira idade, é 

complexo. Se compararmos com outras localidades da cidade e até mesmo do 

Estado do Rio de Janeiro, logo identificam-se elementos com diferenciais 

favorecedores ao bairro, mas isso se dá devido à existência de zonas que ainda 

carecem de estruturas básicas para acesso dos próprios moradores. 

Entretanto, pensando a nível global, percebe-se um longo caminho a ser 

percorrido, isso se nota quando se remete aos comentários dos entrevistados que, 

em outras palavras demonstravam o desapontamento quanto à qualidade da 

hospitalidade oferecida em meios de hospedagem, bem quanto à limitação da 

infraestrutura em espaços abertos, a exemplo da praça do Lido, que apesar do 

movimento diário dispõe de 1 sanitário. 

 Cabe ressaltar que o número de entrevistados participantes dessa pesquisa 

nos permitiu realizar uma análise de um grupo pequeno frente à realidade 

vivenciada cotidianamente em Copacabana e, portanto não pretende-se e nem se 

deve associar os resultados obtidos para fins de caracterização de grupos sociais, 

sendo o mais indicado, nesse sentido, uma análise quantitativa.  Abordagem essa, 

pensada inicialmente, mas não efetivada devido às limitações apresentadas no 

decorrer do texto. Entretanto, tais limitações não interferiram nos resultados desse 

trabalho, nos permitindo encontrar resposta para a problemática apresentada 

inicialmente. Por fim, espera-se que esse trabalho venha a contribuir com os estudos 

sobre turismo e terceira idade, e recomenda-se que sejam realizadas pesquisas 
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futuras, utilizando-se outras metodologias, que proporcionem a abrangência de um 

maior número de participantes, inclusive dos setores público e privado a fim de 

dialogar a respeito dos pontos levantados pelo público alvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

REFERÊNCIAS 

ABIH. Réveillon de casa cheia no Rio. 15 jan. 2019.  

AGE, E. A. 2017 in Figures Highlights of the year AGE work in 2017 to promote 

… Older people ’ s rights Socio-economic policies Age-Friendly Environments. 

Brussels, Belgium: [s.n.]. Disponível em: <http://www.age-

platform.eu/sites/default/files/Annual_Report_2017-FINAL.compressed_0.pdf>. 

ALMEIDA, M. A. B.; GUTIERREZ, G. L.; MARQUES, R. Qualidade de vida: 

definição, conceitos e interfaces com outras áreas de pesquisa. [s.l: s.n.].  

ALVES JUNIOR, E. DE D. Envelhecimento e Vida Saudável. Rio de Janeiro: [s.n.].  

ANDREATTA, V.; CHIAVARI, M.; REGO, H. O. Rio de Janeiro e a sua orla: história, 

projetos e identidade carioca. Coleção Estudos Cariocas, p. 1–16, 2009.  

ASSIS, L. F. DE. Turismo de segunda residência: a expressão espacial do fenômeno 

e as possbilidades de análise geográfica. Revista Território, v. 11, 12 e 1, p. 107–

122, 2003.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE EVENTOS. Rio se consolida 

como capital de grandes eventos. Disponível em: 

<http://www.abeoc.org.br/2011/09/rio-se-consolida-como-capital-de-grandes-

eventos/>. Acesso em: 26 jul. 2018.  

BARROS, M. M. L. DE. Velhice ou Terceira Idade? [s.l.] FGV, 2000.  

BASTOS, L. Análise de dados usando modelos de regressão multinível. 

Disponível em: <http://www.procc.fiocruz.br/Members/lsbastos/multinivel/aula1.pdf>. 

Acesso em: 13 fev. 2017.  

BATOUCHE, B.; NICOLAS, D.; AYED, H.; KHADRAOUI, D. . Recommendation of 

travelling plan for elderly people according to their abilities and preferences. 

International Conference on Computational Aspects of Social Networks. 

Anais...2012 

BAUSCH, A.M. Senior tourists make longer trips, preferably in their country of 

residence and staying at non-rented accommodation. EUROSTAT- Statistics 



116 
 

Explained, nov. 2016.  

BELTA. Viagens de idosos para intercâmbio internacional aumentam até 36% 

em agências da região de Campinas. Disponível em: 

<http://www.belta.org.br/viagens-de-idosos-para-intercambio-internacional-

aumentam-ate-36-em-agencias-da-regiao-de-campinas/>. Acesso em: 2 maio. 2018.  

BENI, M. C. Turismo: da economia de serviços à economia de experiência. 

Turismo: Visão e Ação, v. 6, n. 3, p. 295–306, 2004.  

BERGER, P.;  E. História dos Subúrbios- Copacabana e Botafogo. Rio de 

Janeiro: Departamento de História e Documentação da Prefeitura do Distrito 

Federal, 1959.  

BOECHAT, R. Copacabana Palace: Um hotel e sua história. 2a ed. [s.l: s.n.].  

BRASIL. Caracterização E Dimensionamento Do Turismo Internacional No 

Brasil – 2012-2016. São Paulo: [s.n.]. Disponível em: 

<http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-54-03/demanda-turística-

internacional.html>. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 

Acesso em: 18 nov. 2017.  

BRASIL. Decreto no 9.328, de 3 de Abril de 2018. Estratégia Brasil Amigo da 

Pessoa Idosa. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2018/Decreto/D9328.htm>. Acesso em: 26 abr. 2018a.  

BRASIL. Dicas para atender bem turistas idosos. Disponível em: 

<http://www.turismo.gov.br/images/pdf/27_09_2016_cartilha_idoso.pdf>. Acesso em 

10.set. 2016 

BRASIL. Lei nº 10.741, de 1 de Outubro de 2003.  Estatuto do Idoso. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm>. Acesso em: 2 dez. 

2017.  

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de Julho de 2015. Estatuto da Pessoa com 



117 
 

Deficiência. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 4 dez. 2017.  

BRASIL. Lei nº 13.466, de 12 de Julho de  2017. Alteração do Estatuto do Idoso. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2017/Lei/L13466.htm> Acesso em: 10/05/2019 

BRASIL. Lei nº 8.842, de 04 de Janeiro de 1994.  Política Nacional do Idoso. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8842.htm>. Acesso em: 2 

dez. 2017.  

BRASIL. Marcos Conceituais. Brasília-DF: [s.n.]. Disponível em: 

<http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads

_publicacoes/Marcos_Conceituais.pdf>. 

BRASIL. MDS lança estratégia para levar qualidade de vida aos idosos. 

Disponível em: <http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2018/abril/mds-lanca-

estrategia-para-levar-qualidade-de-vida-aos-idosos>. Acesso em: 26 abr. 2018b.  

BRASIL. Programa de Regionalização do Turismo- Roteiros do Brasil: Módulo 

Operacional 7 Roteirização Turística. Brasília-DF: [s.n.]. Disponível em: 

<http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/images/roteiros_brasil/roteirizacao_turistic

a.pdf>. 

BRASIL. Turismo depois dos 60- Segundo estudo do MTur, 59,9% dos 

brasileiros com mais de 60 anos que pretendem viajar nos próximos seis 

meses escolherão o Brasil. Disponível em: <www.turismo.gov.br> Acesso em: 

10.set. 2016.  

BROWN, I.; RAPHAEL, D.; RENWICK, R.; ROOTMAN, I. Quality of life indicators 

and health: Current status and emerging conceptions. Springer, v. 39, n. 1, p. 

65–88, 1996.  

BUREAU, U. S. C. Sixty-Five plus in the United States. [s.l: s.n.]. Disponível em: 

<https://www.census.gov/population/socdemo/statbriefs/agebrief.html> Acesso em 

10.jan.2018 

BUSS, P. Promoção da saúde e qualidade de vida. Ciência & Saúde Coletiva, v. 



118 
 

5, n. 1, p. 163–177, 2000.  

CAMARGO, L. O. DE L. Os domínios da hospitalidade. In: Hospitalidade: cenários 

e oportunidades. São Paulo: [s.n.].  

CAPES. COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DO NIVEL 

SUPERIOR. Disponível em: 

<https://www.periodicos.capes.gov.br/?option=com_pcollection&mn=70&smn=79&ci

d=81>. Acesso em: 20 jan. 2017.  

CHEN, S.; SHOEMAKER, S. Age and cohort effects: The American senior tourism 

market. Annals of Tourism Research, v. 48, p. 58–75, 2014.  

COSTA, A. D. A cidade do Rio de Janeiro: Cultura Urbana e imagem turística. 

Acervo, Rio de Janeiro, v. 28, n. 1, p. 186–195, 2015.  

CUNHA, A. B. Aulas de ginástica em espaços públicos ajudam na qualidade de 

vida dos idosos. Disponível em: 

<http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?id=4807584>. Acesso em: 26 jul. 

2018.  

DEBERT, G. G. A INVENÇÃO DA TERCEIRA IDADE E A REARTICULAÇÃO DE 

FORMAS DE CONSUMO E DEMANDAS POLITICAS. Disponível em: 

<http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_34/rbcs34_03.htm>.  

DELGADO DE CARVALHO, C. História da Cidade do Rio de Janeiro, 1990.  

DUARTE, R. Entrevistas em Pesquisas Qualitativas. Educar, v. 24, p. 213–225, 

2004.  

EAST-WEST CENTER. Asia’s aging population - The future of population in asia. 

East-West Center Annual Report, p. 150, 2002.  

ENCARNAÇÃO, L. A. DA. Caracterização dos mercados sénior nos países da 

União Europeia. [s.l: s.n.].  

ESTEVES, P. S.; SLONGO, L. A.; ESTEVES, C. S.; BARCELOS, R. H. As emoções 

dos consumidores da terceira idade no processo de escolha de destinos de viagens. 

Revista de Administração da UFSM, v. 3, p. 561–580, 2013.  



119 
 

EUROSEN. Partners and Countries. Disponível em: 

<http://eurosen.eu/page/en/eurosen-project>. Acesso em: 21 abr. 2018.  

FROMER, B.; VIEIRA, D. D. Turismo e Terceira Idade. São Paulo: [s.n.].  

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, B. Caracterização e 

Dimensionamento do Turismo Internacional no Brasil- 2012-2016. São Paulo: 

[s.n.]. Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/dadosefatos>. 

G., S. M. C. Tendências metodológicas da pesquisa acadêmica em turismo. São 

Paulo: [s.n.].  

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa SocialSão Paulo2a Edição, , 1989.  

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. [s.l: s.n.]. v. 264 

GOMES, C. LAZER , TURISMO E INCLUSÃO SOCIAL : Fundamentos & 

estratégias de intervenção com idosos. [s.l.] UFMG, 2010.  

GRINOVER, L. A hospitalidade, a cidade e o turismo. São Paulo: [s.n.].  

HEBMÜLLER, P. Enriquecedor encontro de gerações. Disponível em: 

<http://www.ip.usp.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=5147%

3A2015-03-27-14-23-33&catid=44%3Anoticias&Itemid=95&lang=pt>.  

IBGE. Número de idosos cresce 18% em 5 anos e ultrapassa 30 milhões em 

2017. out. 2018.  

IBGE, I. B. DE G. E E. Tendências demográficas. [s.l: s.n.]. Disponível em: 

<https://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/tendencias_demogr

aficas/comentarios.pdf>. 

IGNARRA, L. R. Fundamentos do Turismo. 2.ed ed. São Paulo: Pioneira Thomson 

Learning, 2003.  

ILC, C. I. DE L.-B. Conferência Internacional na Irlanda sobre universidades 

amigas do idoso. Disponível em: <http://ilcbrazil.org/portugues/noticias/conferencia-

internacional-na-irlanda-sobre-universidades-amigas-do-idoso/>. Acesso em: 25 abr. 

2018.  



120 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO. Copacabana tem 

8 vezes mais farmácias do que recomenda OMS. Disponível em< 

http://tvpuc.vrc.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1340&sid=27>  Aceso 

em: 13.jul. 2017.  

RIO DE JANEIRO. Decreto nº 35000. Intitui Copacabana como Capital turística 

da terceira idade. 2011.  

KAJIHARA, K. A. A imagem do Brasil no exterior Análise do material de divulgação 

oficial da EMBRATUR, desde 1966 até 2008. Revista Acadêmica Observatório de 

Inovação do Turismo, v. 5, n. 3, p. 05–05, 2008.  

KAZ, S. Stela Kaz Um jeito copacabana de ser : o discurso do mito em O 

Cruzeiro e Sombra. [s.l.] Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2010. 

KLÉBIS, D. A revolução da longevidade. Disponível em: <http://pre.univesp.br/a-

revolucao-da-longevidade#.WhVi37anHIU>. Acesso em: 4 dez. 2017.  

LEAL, L. N.; WERNECK, F.; LIMA, D. IBGE: Copacabana é o bairro mais idoso do 

país.Disponível em: < 

https://istoe.com.br/144650_IBGE+COPACABANA+E+O+BAIRRO+MAIS+IDOSO+D

O+PAIS/> Acesso em: 1 jul. 2018.  

LEBRÃO, M. L. O Envelhecimento no Brasil: Aspectos da transição demográfica e 

epidemiológica. [s.i]. Redalyc, 2007.  

LESTINGE, S. R. Olhares de educadores ambientais para estudos do meio e 

pertencimento. [s.i.] Universidade de São Paulo, 2004. 

LONGINO JUNIOR, CHARLES F.; PERZYNSKI, ADAM T.; STOLLER, E. P. 

Pandora’s Briefcase: Unpacking the Retirement Migration Decision. RESEARCH ON 

AGING- Sage Publications, v. 24, p. 29–49, 2002.  

MACHADO, O. G. PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA 

PARA TERCEIRA IDADE EM JOINVILLE. [s.l: s.n.]. 

MELO, M. P.; JESUS, M. S. DE; BEZERRA, D. V. B. Praças públicas e 

possibilidades lúdicas: Uma análise das praças Serzedelo Correia e Edmundo 

Bittencourt em Copacabana- RJ. p. 1–23, 2016.  



121 
 

MICHALOS, A. C. Quality of life indexes for national policy: Review and agenda for 

research. Social Indicators Research, v. 55, p. 1–96, 2001.  

MINAYO, M. C. S.; DESLANDES, S. F.; NETO, O. C.; GOMES, R. Pesquisa social 

- teoria, método e criatividade.pdf. Petrópolis21a Edição, , 2002.  

NIJKAMP, P.; PATUELLI, R. Travel motivations of seniors: A review and a meta-

analytical assessment. Revista Tourism Economics, v. 22, n. 4, p. 847–862, 2016.  

OLIVEIRA, J. P. DE; FRANZEN, L. I. ; VARELLA, B. G. Acessibilidade Como Critério 

De Qualidade Do Espaço Turístico : Estudo De Caso Da Área Central De Balneário 

Camboriú-Sc. Revista Turismo Visão e Ação, v. 18, n. 3, p. 660–689, 2016.  

OMS, O. M. DE S. Guia global: cidade amiga do idoso. Organização Mundial de 

Saúde, p. 66, 2008.  

ONU, O. DAS N. U. OMS: Expectativa de vida sobe 5 anos de 2000 a 2015 no 

mundo, mas desigualdades persistem. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/oms-expectativa-de-vida-sobe-5-anos-de-2000-a-2015-no-

mundo-mas-desigualdades-persistem/>. Acesso em: 15 set. 2016.  

ONU, O. DAS N. U. Brasil adota recomendações da OMS e lança estratégia para 

melhorar a vida de idosos. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/brasil-adota-

recomendacoes-da-oms-e-lanca-estrategia-para-melhorar-vida-de-idosos/>. Acesso 

em: 25 abr. 2018.  

PERROTTA, I. Pão de Açúcar e Calçadão de Copacabana: a Patrimonialização da 

Paisagem Carioca em Marcas e Suvenires. In: Design e/é Patrimônio. 1a Edição 

ed. Rio de Janeiro: [s.n.]. p. 163–175.  

PINTO, M. R.; PEREIRA, D. R. M. Investigando o consumo de lazer por idosos. 

PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review, v. 4, n. 1, 2015.  

RIBEIRO, A.; BARRO, J. Copacabana, 1969.  

RIO DE JANEIRO. Lei nº 7,916 de 16 de março de 2018. Regulamenta no Estado 

do Rio de Janeiro a idade do idoso. Disponível em: 

<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/01f

a4b86e3786c678325825600628d66?OpenDocument>. Acesso em: 25 abr. 2018.  



122 
 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E ODONTOLOGIA. Envelhecimento 

Ativo. Disponível em: <http://sbgg.org.br/espaco-cuidador/envelhecimento-ativo/>. 

Acesso em: 29 ago. 2017.  

SILVA, L. R. F. Da velhice à terceira idade: o percurso histórico das identidades 

atreladas ao processo de envelhecimento. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, 

v. 15, n. 1, p. 155–168, 2008.  

SLIVKA, M. Innovations in marketing communication of senior in tourism. Marketing 

Identity: Explosion of innovations, p. 225–235, 2014.  

SPELL. Objetivos. Disponível em: <http://www.spell.org.br/sobre/objetivos>. Acesso 

em: 16 fev. 2017.  

STEVERMAN, B. Número de americanos na ativa com mais de 65 anos é 

recorde. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/carreira/numero-recorde-de-

pessoas-continua-na-ativa-apos-65-anos/>. Acesso em: 2 maio. 2018.  

TEIXEIRA, S. M. Lazer e tempo livre na “ terceira idade ”: potencialidades e limites 

no trabalho social com idosos. Revista Kairós, v. 10, n. 2, p. 169–188, 2007.  

TOMÉ, M. A modernidade no Rio de Janeiro: Construção de um cenário para o 

turismo. Rio de Janeiro: Coleção Biblioteca Carioca, 2008.  

VELHO, G. A utopia urbana: um estudo de antropologia social, 1989. Disponível 

em: <http://books.google.pt/books?id=wj9BZOVwBNQC> 

VERANÓPOLIS. OMS elege Veranópolis como Cidade Amiga do Idoso. 

Disponível em: <http://www.veranopolis.rs.gov.br/noticias/24/geral/2055/oms-elege-

veranopolis-como-cidade-amiga-do-idoso>. Acesso em: 24 abr. 2018.  

VIANA, C. Seguridade Social aprova criação do Programa Cidade Amiga do 

Idoso. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/556155-

SEGURIDADE-SOCIAL-APROVA-CRIACAO-DO-PROGRAMA-CIDADE-AMIGA-

DO-IDOSO.html>. Acesso em: 25 abr. 2018.  

WASSALL, A. R. A. S. M. DO R. R. Hospitalidade urbana: produção de artigos 

científicos em periódicos nacionais da área de turismo e hospitalidade (2006 – 



123 
 

2016). Anais do Seminário da ANPTUR, 2016.  

WHO. The World Health Organization Quality Life. Disponível em: 

<http://www.who.int/mental_health/publications/whoqol/en/>. Acesso em: 31 jul. 

2017.  

WHO. Proposed working definition of an older person in Africa for the MDS 

Project. Disponível em: <http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/>. 

Acesso em: 20 set. 2016.  

WHO. Envelhecimento ativo: Uma política de saúde. [s.l: s.n.].  

ZACARIAS, W. et al. Hotéis atractivos a hóspedes seniores: A experiência da 

região do Algarve. v. I, p. 43, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

ANEXO A - Decreto Municipal nº 35000 

DECRETO N.º 35000 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011 

 
Declara o bairro de Copacabana como “CAPITAL TURÍSTICA DA 

TERCEIRA IDADE” e 
dá outras providências. 

 

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais, e 

 
CONSIDERANDO a vocação natural do bairro de Copacabana para o turismo e as 

preparações para os grandes eventos esportivos e de lazer que acontecerão na 

Cidade nos próximos anos; 

 
CONSIDERANDO a já existente infraestrutura de adequação dos espa- ços 

públicos de Copacabana para atender à população idosa; 

 
CONSIDERANDO que o turismo tem significativa capacidade de promo- ver o 

crescimento socioeconômico da Cidade, especialmente o setor de serviços, e que 

a população idosa é uma das que mais cresce no mundo; 

 
CONSIDERANDO a importância em desenvolver um receptivo turístico adaptado 

às possibilidades e necessidades da população acima dos 60 anos, a qual dispõe de 

tempo e recursos financeiros para usufruir dessa iniciativa; 

 
CONSIDERANDO as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) no Guia da Cidade Amiga do Idoso; 

 
CONSIDERANDO as atribuições da Secretaria Especial do Envelheci- mento 

Saudável e Qualidade de Vida – SESQV, estabelecidas no Decre- to nº 30.450, de 

04 de fevereiro de 2009; 

 
DECRETA: 

Art.1.º Fica o bairro de Copacabana declarado a “CAPITAL TURÍSTICA DA 

TERCEIRA IDADE”. 

 
Art. 2.° O poder público municipal, pelos órgãos competentes, deverá assegurar o 

perfeito funcionamento, no bairro de Copabacana e arredo- res, dos seguintes 

projetos, ações e equipamentos voltados para a população idosa: 

I – Academias da Terceira Idade; II – Projeto Qualivida; 

III – Casas de Convivência; 
IV – parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, referente à Delegacia Especial de 

Atendimento à Pessoa Idosa; 

V – obras de adequação do espaço público à população idosa, tais como: construção de 

rampas e homogeneização de calçadas; 

VI – Instalação e manutenção de banheiros públicos nos postos de salvamento da orla de 
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Copacabana e nas praças e logradouros públicos onde acontecem os projetos para os 

idosos. 

Parágrafo único - Caberá à Secretaria Especial do Envelhecimento Sau- dável e 

Qualidade de Vida – SESQV regulamentar e coordenar as ações referidas nos 

incisos I, II, III e IV deste artigo, bem como presidir o Conselho de Políticas de 

Turismo para o Idoso. 

 
Art. 3.º A Secretaria Especial de Ordem Pública implementará Unidade de Ordem 
Pública – UOP no bairro de Copacabana, voltada, dentre outros objetivos, para 
assegurar a manutenção da ordem pública, a desobstrução dos espaços públicos 
irregularmente ocupados e, tam- bém, a melhora da qualidade de vida da 
população idosa que reside ou usufrui turisticamente do bairro. 

 
Art. 4º. O curso de Formação de Guardas Municipais, cujo início ocorrer após a 

data de publicação do presente Decreto, deverá ter incluído no currículo a 

disciplina que contenha os Procedimentos Operacionais Pa- drões para 

Tratamento e Abordagem Adequados à População Idosa. 

Parágrafo único – Os Guardas Municipais que já estiverem formados na data de 

publicação do presente Decreto e que já estejam ou futuramente venham a ser 

lotados no bairro de Copacabana deverão cursar a disci- plina referida no caput. 

 
Art. 5°. Fica criado o selo “EMPRESA AMIGA DO IDOSO”, que será atribuído às 

empresas e instituições localizadas no bairro de Copacaba- na e arredores que se 

adequarem aos requisitos de infraestrutura e serviços exigidos pela Secretaria 

Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida – SESQV e pela 

Secretaria Especial de Turismo, mediante resolução conjunta. 

§1°. A Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida – 

SESQV capacitará servidores públicos para certificar as empre- sas, instituições e 

pontos turísticos aptos a receber o turista idoso. 

§2°. A Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida – 

SESQV, em parceria com a Secretaria Especial de Turismo – SETUR e a Empresa 

de Turismo do Município do Rio de Janeiro – RIOTUR, fará a interface com as 

empresas e instituições visando facilitar as ações do grupo de trabalho dos 

servidores capacitados. 

§3°. A qualificação da empresa ou instituição terá validade de 2 (dois) anos, 

renovável a partir da verificação da continuidade do cumprimento dos requisitos. 

§4º. A pessoa jurídica qualificada como “EMPRESA AMIGA DO IDOSO”, poderá 

usufruir do título para fins de propaganda e utilização de sua marca e atividades. 

 
Art. 6°. A Secretaria Especial de Turismo – SETUR deverá oferecer atendimento 

especializado para a população idosa nos Postos de Infor- mações Turísticas 

existentes no bairro de Copacabana, bem como deverá introduzir no Guia Rio 

capítulo específico voltado para o turista idoso, com indicação dos hotéis, 

restaurantes e locais turísticos que possuam o selo “EMPRESA AMIGA DO 

IDOSO”. 

 
Art. 7°. A CET-RIO deverá tomar as medidas necessárias para assegu- rar que a 

população idosa possa atravessar as ruas com segurança, seguindo as diretrizes 



126 
 

estabelecidas pelo Guia Cidade Amiga do Idoso, elaborado pela Organização 

Mundial da Saúde. 

 
Art. 8°. A Secretaria de Conservação e Serviços Públicos - SECON- SERVA, em 

parceria com a Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de 

Vida – SESQV, deverá sinalizar os pontos turísticos amigos do idoso. 

 
Art. 9°. Fica criado o Conselho de Políticas de Turismo para o Idoso, cujo objeto é 

a elaboração de metas, diretrizes e políticas públicas de fomento ao turismo da 

população idosa no bairro de Copacabana e será composto pelos seguintes 

membros: 

I – um representante da SESQV, que o presidirá; II - um 

representante da SETUR; 

III – um representante da SECONSERVA; IV – um representante 

da CET-RIO; 

V – um representante da SMPD; 

VI - um representante do COMDEPI. 
§1°. O titular de cada pasta deverá encaminhar o nome de seu represen- tante ao 

Presidente do Conselho, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da 

publicação do presente Decreto. 

§2°. O Conselho poderá convidar representantes da sociedade civil que tenham 

notório conhecimento e interesse na pauta a ser discutida. 

 
Art. 10. A RIOTUR empreenderá ações de marketing específicas para atrair os 

turistas idosos domésticos e internacionais. 

 
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2011; 447º ano da fundação da Cidade. 

EDUARDO PAES 
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Apêndice A- Questionário para moradores da terceira idade 
*Obrigatório 

1. SEXO * 

Marcar apenas uma oval. 

 Feminino 

 Masculino 

2. IDADE * 

 

3. NÍVEL DE ESCOLARIDADE * Marcar apenas uma oval. 

 Não possuo formação escolar 

 Ensino Fundamental Incompleto 

 Ensino Fundamental Completo 

 Ensino Médio Incompleto 

 Ensino Médio Completo 

 Ensino Superior Completo 

 Pós Graduado 

4. HÁ QUANTO TEMPO VIVE EM COPACABANA? * 

 

5. PRETENDE CONTINUAR MORANDO NO BAIRRO? * 

Marcar apenas uma oval. 

 Sim 

 Não 

 Talvez 

 Outro:  

 

Sobre o bairro de Copacabana 



128 
 

6. EM UMA ESCALA DE 1 A 5, ONDE 1 É PÉSSIMO E 5 É EXCELENTE, COMO CLASSIFICARIA A 
INFRAESTRUTURA DAS CALÇADAS: * Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

7. EM UMA ESCALA DE 1 A 5, ONDE 1 É PÉSSIMO E 5 É EXCELENTE, COMO 
CLASSIFICARIA A ACESSIBILIDADE NAS EDIFICAÇÕES EM QUE FREQUENTA, NO BAIRRO: * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

8. EM UMA ESCALA DE 1 A 5, ONDE 1 É PÉSSIMO E 5 É EXCELENTE, COMO CLASSIFICARIA A 
DIVERSIDADE DOS RESTAURANTES DO BAIRRO: * Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

9. EM UMA ESCALA DE 1 A 5, ONDE 1 É PÉSSIMO E 5 É EXCELENTE, COMO 
CLASSIFICARIA O ATENDIMENTO RECEBIDO EM ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS 

DO BAIRRO: * Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

10. EM UMA ESCALA DE 1 A 5, ONDE 1 É PÉSSIMO E 5 É EXCELENTE, COMO 

CLASSIFICARIA A ACESSIBILIDADE NOS BANHEIROS PÚBLICOS E PRIVADOS DO BAIRRO: * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

11. EM UMA ESCALA DE 1 A 5, ONDE 1 É PÉSSIMO E 5 É EXCELENTE, COMO CLASSIFICARIA A 
QUALIDADE DOS TRANSPORTES EXISTENTES NO BAIRRO: * Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

12. EM UMA ESCALA DE 1 A 5, ONDE 1 É PÉSSIMO E 5 É EXCELENTE, COMO CLASSIFICARIA A 

PÉSSIMO EXCELENTE  

PÉSSIMO EXCELENTE  

Péssimo Excelente  

Péssimo Excelente  

Péssimo Excelente  

Péssimo Excelente  
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SEGURANÇA NO BAIRRO: * Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 
13. EM UMA ESCALA DE 1 A 5, ONDE 1 É PÉSSIMO E 5 É EXCELENTE, COMO 

CLASSIFICARIA AS OPÇÕES DE LAZER PARA IDOSOS, DISPONÍVEIS NO BAIRRO DE COPACABANA: * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

14. SE SENTE INSERIDO NOS EVENTOS QUE O BAIRRO REALIZA (FESTA DE REVEILLON, BLOCOS DE 
CARNAVAL, EVENTOS ESPORTIVOS...)? * Marcar apenas uma oval. 

 Sim 

 Não 

 Outro:  

15. COSTUMA FREQUENTAR ALGUNS DESSES EVENTOS? * 

Marcar apenas uma oval. 

 Sim 

 Não 

 Outro:  

 

16. DURANTE OS MESES DE VERÃO, CONHECIDOS COMO A ALTA TEMPORADA NO 

TURISMO BRASILEIRO, O BAIRRO DE COPACABANA COSTUMA RECEBER UM GRANDE NÚMERO 

DE TURISTAS NACIONAIS E ESTRANGEIROS. DE ALGUMA MANEIRA, PERCEBE QUE SUA ROTINA É 

ALTERADA DEVIDO A ISSO? (DE QUE MANEIRA? COSTUMA INTERAGIR COM OS TURISTAS? ) * 

 

17. JÁ SOFREU ALGUM TIPO DE CONSTRANGIMENTO OU DISCRIMINAÇÃO, POR SER 
IDOSO, EM ALGUM ESTABELECIMENTO OU OUTRO LOCAL DE COPACABANA? * 

 
18. COSTUMA UTILIZAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE DISPONÍVEIS NO BAIRRO? PÚBLICO OU PRIVADO? SE 
SENTE BEM ACOLHIDO NESSES ESTABELECIMENTOS? * 

Péssimo Excelente  

Péssimo Excelente  



130 
 

 

1. 19. NA SUA OPINIÃO, O BAIRRO DE COPACABANA PODE SER CONSIDERADO UM BAIRRO 
ADAPTADO ÀS NECESSIDADES DO MORADOR IDOSO? * Marcar apenas uma oval. 

 Sim 

 Não 
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Apêndice B- Questionário para turistas da terceira idade 
*Obrigatório 

2. SEXO * 

Marcar apenas uma oval. 

 Feminino 

 Masculino 

3. NACIONALIDADE * 

 

4. IDADE * 

 

5. PRIMEIRA VEZ QUE VISITA O RIO DE JANEIRO? * 

 

6. ESTÁ HOSPEDADO EM COPACABANA? * 

Marcar apenas uma oval. 

 Sim  Ir para a pergunta 6. 

 Não  Ir para a pergunta 10. 

Pessoas hospedadas em Copacabana 

Perguntas sobre o meio de hospedagem 

7. POR QUE ESCOLHEU SE HOSPEDAR EM COPACABANA? * 
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8. QUAL TIPO DE MEIO DE HOSPEDAGEM ESTÁ UTILIZANDO? * Marcar apenas uma oval. 

 Hotel 

 Aluguel por temporada 

 Casa de amigo/familiar 

 Hostel 

 Outro:  

 
9. EM UMA ESCALA DE 1 A 5, ONDE 1 É INEXISTENTE E 5 É EXCELENTE. COMO 

CONSIDERA A ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA NAS ÁREAS 

COMUNS E NO QUARTO DESSE MEIO DE HOSPEDAGEM? * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

10. VOLTARIA A SE HOSPEDAR EM COPACABANA? * Marcar apenas uma oval. 

 Sim 

 Não 

 Talvez 

Sobre o bairro de Copacabana 

11. EM UMA ESCALA DE 1 A 5, ONDE 1 É PÉSSIMO E 5 É EXCELENTE, COMO CLASSIFICARIA A 

INFRAESTRUTURA DAS CALÇADAS: * Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

12. EM UMA ESCALA DE 1 A 5, ONDE 1 É PÉSSIMO E 5 É EXCELENTE, COMO 
CLASSIFICARIA O ATENDIMENTO RECEBIDO EM ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS 

DO BAIRRO: * Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

13. EM UMA ESCALA DE 1 A 5, ONDE 1 É PÉSSIMO E 5 É EXCELENTE, COMO 

CLASSIFICARIA A ACESSIBILIDADE NOS BANHEIROS PÚBLICOS E PRIVADOS DO BAIRRO: * 

INEXISTENTE EXCELENTE  

Péssimo Excelente  

Péssimo Excelente  
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Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

14. EM UMA ESCALA DE 1 A 5, ONDE 1 É PÉSSIMO E 5 É EXCELENTE, COMO CLASSIFICARIA A 
QUALIDADE DOS TRANSPORTES EXISTENTES NO BAIRRO: * Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 
15. EM UMA ESCALA DE 1 A 5, ONDE 1 É PÉSSIMO E 5 É EXCELENTE, COMO CLASSIFICARIA A 

SEGURANÇA NO BAIRRO: * Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

16. EM UMA ESCALA DE 1 A 5, ONDE 1 É PÉSSIMO E 5 É EXCELENTE, COMO 

CLASSIFICARIA AS OPÇÕES DE LAZER PARA IDOSOS, DISPONÍVEIS NO BAIRRO DE COPACABANA: * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

17. HOUVE ALGUMA SITUAÇÃO EM QUE SE SENTIU CONSTRANGIDO OU DISCRIMINADO POR SER 

IDOSO, DURANTE SUA ESTADIA/ SEU PASSEIO NO BAIRRO? * 

 

18. NA SUA OPINIÃO, O BAIRRO DE COPACABANA PODE SER CONSIDERADO UM BAIRRO 

ADAPTADO ÀS NECESSIDADES DO TURISTA IDOSO? * Marcar apenas uma oval. 

 Sim 

 Não 

19. GOSTARIA DE DEIXAR ALGUM COMENTÁRIO? 

Péssimo Excelente  

Péssimo Excelente  

Péssimo Excelente  

Péssimo Excelente  

  

  

  

  

  


