
 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO 

CURSO DE TURISMO 

DEPARTAMENTO DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

TADEU LIMA DE ANDRADE 

 

 

 

 

 

 

O PROCESSO DE TURISTIFICAÇÃO DA FAVELA NO MORRO SANTA MARTA, 
RJ: POLÍTICAS PÚBLICAS E O OLHAR DOS SEUS AGENTES SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2011  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A553 Andrade, Tadeu Lima de 
O processo de turistificação do morro Santa Marta, RJ: 
políticas públicas e o olhar dos seus agentes sociais -- 
Niterói: UFF, 2011. 
142p. 
 
Monografia (Graduação em Turismo)  
 
Orientador: Aguinaldo Cesar Fratucci, D.Sc. 
 
1. Turistificação 2. Morro Santa Marta, RJ 3. Agentes 
sociais 4. Políticas públicas 5. Rio Top Tour 
 
CDD. 338.4791 
 



 

 

 

TADEU LIMA DE ANDRADE 

 

 

 

 

 

O PROCESSO DE TURISTIFICAÇÃO DA FAVELA NO MORRO SANTA MARTA, 
RJ: POLÍTICAS PÚBLICAS E O OLHAR DOS SEUS AGENTES SOCIAIS 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Curso de Graduação em Turismo da 
Universidade Federal Fluminense como 
requisito parcial para obtenção do título de 
Bacharel em Turismo. 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Aguinaldo Cesar Fratucci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2011  



 

 

O PROCESSO DE TURISTIFICAÇÃO DA FAVELA NO MORRO SANTA MARTA, 
RJ: POLÍTICAS PÚBLICAS E O OLHAR DOS SEUS AGENTES SOCIAIS 

 

 

 

Por  

 

 

Tadeu Lima de Andrade 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Graduação em 
Turismo da Universidade Federal 
Fluminense como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharel em Turismo. 
 

 

BANCA EXAMINADORA 

  

  

____________________________________________________________ 

Prof. Dr. Aguinaldo Cesar Fratucci – Orientador 

 

 

____________________________________________________________ 

Prof. Dr. Marcello de Barros Tomé Machado – Convidado 

 

 

____________________________________________________________ 

Profª. Drª. Ana Paula Garcia Spolon – Departamento de Turismo UFF  

 

 

 

 

Niterói, 28 de  novembro de 2011 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho à família e aos colaboradores 
Sem eles essa obra não seria possível ser concretizada. 

 
  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente ao estimado professor Aguinaldo Cesar Fratucci pelo 

apoio durante todo o curso e por ter acreditado e embarcado nesta empreitada 

comigo. Sem a sua compreensão, paciência e orientação, principalmente nos 

momentos mais difíceis, não seria possível concluir este trabalho.  

Gostaria de agradecer também aos professores Marcello Tomé e Ana Paula 

Spolon, por aceitarem fazer parte da banca examinadora. 

À professora Fabiane A. Monteiro Pereira, por ter feito a revisão ortográfica 

deste trabalho. Sem seu esforço, a produção da obra não seria exemplar.  

Não posso deixar de mencionar seis alunas do curso de graduação em 

turismo da UFF. Em ordem alfabética, menciono: Bárbara Sant’anna, Catiane Silva, 

Fernanda Santana, Fernanda Sousa, Flora Barreto e Natália Lambru, as quais me 

ajudaram na pesquisa de campo. Sem essa ajuda, não seria possível tal ousadia 

sobre uma amostra tão expressiva. 

À professora Karla Godoy, por ceder às pranchetas utilizadas na pesquisa de 

campo. 

Devo mencionar também a população residente do morro Santa Marta por ter 

colaborado com as informações para a pesquisa de campo e aos entrevistados pela 

exposição de seus pontos de vista a respeito do tema. Em ordem na qual as 

entrevistas foram feitas, cito: Mônica Rodrigues (coordenadora do projeto Rio Top 

Tour), José Mário (presidente da Associação de Moradores do Morro Santa Marta), 

Capitão Andrada (UPP Santa Marta), Itamar Silva (presidente do grupo ECO), 

Raffael Ricci (diretor da empresa Jeep Tour) e Thiago Firmino (morador e guia local).  

À arquiteta Giselle Hachiya, responsável pelo Posto de Orientação 

Urbanística e Social (POUSO), que em conversa informal foi muito solícita, 

contribuindo acerca das questões urbanísticas do morro. 

A todos os professores que me ajudaram com informações e críticas 

construtivas. 

Se não for o momento mais difícil com certeza é o que prima de maior 

emoção. Para reconhecer aqueles que sempre me apoiaram nos momentos mais 

difíceis, não existem na escrita corrente palavras para expressar a dimensão dos 

elogios que cada um merece. 



 

 

Por isso, tentarei plasmar, da maneira que me cabe, o carinho e a eterna 

gratidão primeiramente ao pai celestial, que me deu essa oportunidade de estar 

mais uma vez aqui sobre a Terra evoluindo.  

Da mesma forma não posso esquecer-me dos meus Guias, Protetores e 

amigos espirituais, dos quais tenho a honra de receber influências salutares.  

Meu pai, homem de fibra, generoso, honesto, dedicado, perseverante, a quem 

eu devo toda gratidão e orgulho por ter me mostrado o que é ser um homem de 

bem, na prática.  

Minha mãe, amor incondicional, abdicada, guerreira, paciente, a quem devo a 

lição de fé e amor.  

Ambos mesclam todas as virtudes descritas, mas essas são as que mais se 

destacam e que ao mesmo tempo se completam, por isso sinto-me presenteado em 

nascer nesta família.  

E por último e não menos importante, finalizo o meu agradecimento com o 

amor da minha vida, minha esposa, pelo apoio sempre recebido, entendimento, 

paciência, dedicação e amor imprescindível neste momento em que eu precisei e de 

incentivo e de força.  

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitorioso não é aquele que vence os 
outros, mas o que vence a si mesmo, 
dominando suas dificuldades e superando 
seus defeitos. Humildade sempre. 

  



 

 

RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho é abordar o processo de turistificação do morro 
Santa Marta considerando a percepção dos agentes sociais envolvidos. Foi 
considerada a implantação do Projeto Rio Top Tour e seus impactos na vida da 
comunidade como um todo. Foram aplicados formulários aos moradores e 
entrevistas semiestruturadas aos agentes. A análise apontou para o 
desconhecimento da população em torno do projeto. Destacou-se também a 
questão da comercialização da pobreza. Quanto à iniciativa privada, a discussão 
apresentou-se mais delicada devido aos aspectos sociológicos envolvidos. A 
iniciativa do governo em formatar o turismo no local apresentou desarticulação entre 
o interesse público e as reais necessidades da população.  
 
Palavras - chave: Turistificação, Morro Santa Marta, RJ, Agentes sociais, Políticas 
públicas, Rio Top Tour. 
 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of my present work is to present the touristification of Santa Marta's hill 
considering the perception of the social agents involved. Was considered an 
implantation of Rio Top Tour project and it's impact in community's life in every way. 
To the dwellers were given forms and semi-structured interviews to the agents. The 
analysis pointed to ignorance of the population around the project. Commercialization 
and poorness are highlighted to. About private initiative, a delicate discussion has 
been presented due the sociological aspects envolved. The government initiative to 
format tourism in that local, presented a dislocation between public interest and the 
real needs of population. 
 

Key words: Touristification, Santa Marta's hill, RJ, Social agents, Rio Top Tour, 
Public policies. 
  



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1:  Diagrama de articulação dos agentes sociais envolvidos no Projeto 
Rio Top Tour 
 

53 

Figura 2:  Mapa com a definição dos setores delimitados para as entrevistas 
 

62 

Gráfico 1: Opinião dos moradores sobre o Santa Marta ser ou não um ponto 
turístico 
 

65 

Gráfico 2: Opinião dos moradores sobre o início da visitação no Santa Marta 
 

66 

Gráfico 3: Opinião dos moradores a respeito do maior atrativo do Santa 
Marta 

67 

 
Gráfico 4: 

 
Opinião dos moradores acerca do conhecimento do Projeto Rio 
Top Tour 
 

 
67 

Gráfico 5: Opinião dos moradores acerca do responsável pelo projeto Rio 
Top Tour 
 

68 

Gráfico 6: Participação dos moradores em atividades relacionadas ao projeto 
 

69 

Gráfico 7: Opinião dos moradores acerca da participação na elaboração do 
projeto 
 

70 

Gráfico 8: Opinião dos moradores sobre sugestões para o projeto 70 
 
Gráfico 9: 

 
Opinião dos moradores sobre aumento de renda decorrente da 
implantação do projeto 

 
71 

 
Gráfico 10: 

 
Opinião dos moradores acerca da distribuição da renda gerada 
pelo programa 
 

72 

Quadro 1: Síntese da entrevista: Thiago Firmino 80 
Quadro 2: Síntese da entrevista: José Mário 82 
Quadro 3: Síntese da entrevista: Itamar Silva 84 
Quadro 4: Síntese da entrevista: Mônica Rodrigues 87 
Quadro 5: Síntese da entrevista: Capitão Andrada 90 
Quadro 6: Síntese da entrevista: Raffael Ricci 92 
Figura 3: Quiosque implantado pelo projeto governamental Rio Top tour 122 
Figura 4:  Polo de inclusão social Padre Veloso 122 
Figura 5: Placa do mapa turístico Rio Top Tour 122 
Figura 6: Placa demonstrando o processo de urbanização no Santa Marta 122 
Figura 7: Rua Marechal Francisco de Moura, principal via de acesso ao 

morro Santa Marta 
 

123 

Figura 8: Carro da empresa Jeep Tour, uma das pioneiras na 
comercialização do turismo em favelas 
 

123 



 

 

Figuras 9 
e 10: 

Agentes de mercado disputam o novo território chancelado pela 
iniciativa pública (Rio Top Tour) 
 

123 

Figura11: Posto de Orientação Urbanística e Social (POUSO) na subida do 
Santa Marta 
 

124 

Figura 12: Comércio local na subida do morro 124 
Figura 13: Comércio ambulante na subida do morro 124 
Figura 14: Escadaria de entrada da favela Santa Marta 124 
Figura 15: Centro de Educação Tecnológica e Profissionalizante 125 
Figura 16: Estação 1 do Plano Inclinado e/ou ―Bondinho‖ como foi rebatizado 

pelos moradores, ao lado o centro de coleta de lixo 
 

125 

Figura 17: A maioria dos informes do morro são colocados no acesso ao 
plano inclinado 
 

125 

Figura 18: Vandalismo na placa recém-instalada. 125 
Figura 19:   Estação 1 do Plano Inclinado 125 
Figura 20: Depois da instalação da UPP, novos prestadores de serviço 

começaram a subir ao morro, como é o caso do banco Bradesco 
 

125 

Figura 21: Comércio local 1 126 
Figura 22: Comércio local 2 126 
Figura 23: Sede da Associação de Moradores 126 
Figura 24: Uma das igrejas protestantes no morro. Para eles o morro se 

chama Dona Marta 
 

126 

Figura 25: Igreja Católica 126 
Figura 26: Pedra de Santa Marta 126 
Figura 27:   Painel Michael Jackson, por Romero Brito 127 
Figura 28: Estátua de Michael Jackson instalada pela secretaria de cultura 

após um ano do falecimento do astro 
 

127 

Figura 29: Vista do Cristo Redentor 127 
Figura 30: Vista Botafogo e ao fundo o Pão de Açúcar 127 
Figura 31: Vista de Botafogo e ao fundo Copacabana 127 
Figura 32: Vista Humaitá, Lagoa Rodrigo de Freitas e Leblon 127 
Figura 33: Placa que indica outro santuário 128 
Figura 34: Santa indicada pela placa do lado esquerdo 128 
Figura 35: Visão interna da favela 128 
Figura 36: Placa indicativa da 2ª mina (Resquício do Rio Banana Podre) 128 
Figura 37: A segunda mina 128 
Figura 38: Algumas casas ainda são de madeira 128 
Figura 39: Santa Marta - lado esquerdo 129 
Figura 40: Santa Marta - frente 129 
Figura 41:   Santa Marta - lado direito 129 
Figura 42:   Escadaria e ao lado, base da UPP 129 
Figura 43: Placa instalada no topo do morro 129 
Figura 44:   Sede UPP. Prédio construído para servir de creche, mas como o 

lugar era cenário de confronto entre policiais e traficantes, nunca 
129 



 

 

foi inaugurada 
 

Figura 45: Os novos prédios construídos no programa do PAC.  Alguns 
moradores daqui já levantam a hipótese de se mudarem para 
barracos mais simples a fim de alugar suas casas aos ―gringos‖. 
Relatos coletados em campo pelo autor 
 

130 

Figura 46: Existem dois Santa Martas no mesmo território 130 
Figura 47: Na estação 5, a promessa do governo é remover essas pessoas e 

construir um bloco habitacional nessa área 
 

130 

Figura 48: Placa do Projeto Rio Top tour 130 
Figura 49:   Ainda faltam melhorias básicas 130 
Figura 50: Lixo 1 130 
Figura 51:   Esgoto 1 131 
Figura 52: Esgoto 2 131 
Figura 53: Esgoto 3 131 
 

 

                             
  



 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
 
 
AEIS                         Área de Especial Interesse Social 
BOPE      Batalhão de Operações Especiais 
BPC   Base de Policiamento Comunitário 
Chisam Coordenação de Habitação de Interesse Social na Área Metropolitana do 

Grande Rio 
DPO        Destacamentos de Policiamento Ostensivo 
DPM     Destacamento de Polícia Militar 
FREMF Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses 
IBASE Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 
IPP Instituto Pereira Passos  
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
ONG Organização não-governamental 
ONU Organização das Nações Unidas  
PPC Posto de Policiamento Comunitário 
POUSO Posto de Orientação Urbanística e Social 
PAC Programa de Aceleração do Crescimento 
TBC Turismo de base comunitária 
TSE Tribunal Superior Eleitoral 
UPP Unidade de Polícia Pacificadora 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

SUMÁRIO 

 
 
 
1 INTRODUÇÃO 14 

 
2 

 
QUADRO TEÓRICO 

19 

 
2.1 

 
PROCESSOS DE TURISTIFICAÇÃO DO ESPAÇO 

 
19 

2.1.1 Ação dos agentes sociais produtores de territórios 
turísticos 

22 

2.2 A CONSTITUIÇÃO DAS ÁREAS URBANAS 
PERIFÉRICAS DO RIO DE JANEIRO: AS FAVELAS 

28 

2.2.1 A turistificação das favelas cariocas 35 

 
3 

 
A TURISTIFICAÇÃO DO MORRO SANTA MARTA 

 
40 

3.1 A FAVELA SANTA MARTA: HISTÓRICO 40 

3.2  A CHEGADA DO TURISMO NA FAVELA SANTA MARTA 48 

3.3 O PROJETO RIO TOP TOUR 52 

 
4 

 
O OLHAR DOS AGENTES SOCIAIS SOBRE A 
TURISTIFICAÇÃO DO SANTA MARTA 

 
59 

 
4.1 

 
DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA 
QUANTITATIVA 

 
64 

4.2 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA 
QUALITATIVA 

76 

 
5 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
93 

  
REFERÊNCIAS 

 
97 

  
APÊNDICES 

 
102 

  
ANEXOS 

 
138 

 
 

 

 

 



14 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

Há muito tempo, habitar nas encostas dos morros no Rio de Janeiro remetia 

a um passado histórico escravagista e, posteriormente, a lugar de refúgio pelos 

expropriados nordestinos, que em busca de uma vida mais digna, migraram para o 

sudeste fugindo das permanentes secas que assolavam a região. 

Os territórios que constituíam os morros cariocas eram vistos como um 

ambiente de exclusão, deficitário das necessidades ordinárias da vida urbana, tais 

como infraestrutura e saneamento básico. Com o passar dos anos, em meados do 

século XX, tais territórios se tornaram altamente perigosos em decorrência da 

violência imposta pelo domínio da minoria de narcotraficantes, os quais ali se 

instalaram. 

Nesse ambiente de desorganização, marginalidade e ausência do Estado, 

as favelas, como são chamadas essas áreas da cidade, se desenvolveram. Desse 

modo, até o início dos 1990, a atividade turística não legitimava esses lugares como 

possíveis pontos de visitação. O estigma das favelas inviabilizava qualquer 

possibilidade de exposição como produtos no mercado turístico.  

No decorrer dos anos 1990, o cenário das periferias urbanas foi visto sob 

uma nova ótica por parte da indústria cinematográfica e, até mesmo, pelos artistas e 

cantores estrangeiros. Começava o interesse pelo ambiente das favelas (FREIRE-

MEDEIROS, 2009). A precariedade das habitações, a falta de infraestrutura e de 

cidadania adquiriam certo caráter exótico para pessoas com estilo de vida 

totalmente diferente a esses núcleos.  

No final da primeira década do século atual, a partir de uma política de 

retomada do Governo do Estado no Rio de Janeiro frente ao poder paralelo dos 

traficantes de drogas, no ano de 2008, surge o projeto de implantação sistemática 

das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), o que significaria a inserção 

permanente da polícia nos morros da zona sul e posteriormente nas demais regiões 

da cidade do Rio de Janeiro. A princípio, o enfraquecimento do tráfico favoreceu a 

reordenação social urbana dos territórios das favelas ocupadas, tão esquecidas 

durante sucessivos períodos na história.  

A comunidade (como alguns teóricos preferem chamar) Santa Marta foi a 

primeira a ser pacificada, em virtude da sua localização estratégica, no núcleo da 
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zona sul carioca, em um dos bairros de maior circulação da cidade (Botafogo). Além 

disso, essa favela está localizada a poucos metros do Palácio da Cidade, residência 

oficial do governo municipal.  

As sucessivas transformações sofridas pelo morro nos últimos anos, como a 

inauguração, no primeiro governo Sérgio Cabral, do teleférico chamado Plano 

Inclinado (um elevador que liga o alto do morro até sua base, com cinco estações de 

parada), favoreceram muito não só a população local, mas também colaboraram 

com o interesse dos visitantes, atraídos pela bela vista que se tem do bairro e dos 

principais atrativos da cidade (Pão de Açúcar e Cristo Redentor, por exemplo).  

Essas melhorias propiciaram maior atuação do Estado, permitindo a 

implantação de projetos sociais, os quais beneficiaram os moradores e a estrutura 

do local. Esse conjunto de políticas públicas viabilizou a implantação de um projeto 

turístico denominado Rio Top Tour. Esse projeto pretende organizar um turismo 

social, auxiliando os moradores na sua própria capacitação para que possam 

exercer uma atividade econômica sustentável para eles próprios. 

Sendo assim, abordamos nesse trabalho a visão da população do morro 

Santa Marta diante do seu processo de turistificação, a ação dos agentes sociais 

envolvidos na transformação do território através do turismo e a sua percepção em 

relação ao projeto Rio Top Tour. 

Pelo fato de ser morador próximo ao morro Santa Marta e ter crescido em 

frente à dicotomia morro versus asfalto, pude vivenciar histórias, necessidades e 

refletir sobre essas realidades antagônicas. Este trabalho é relevante no sentido de 

analisar essa dualidade e descrever o processo de turistificação do morro Santa 

Marta.  

Essa dicotomia despertou um interesse de cunho socioespacial e político. 

Este estudo pretende analisar os impactos tanto para a população como para os 

agentes de mercado e o Estado, que vem atuando como organizador desse espaço. 

Esta discussão ainda pressupõe que, como vem sendo realizada, a visitação 

nas favelas não passa pelo crivo de consentimento dos moradores, assim como a 

rentabilidade do negócio não está retida a quem de direito. 

Tais foram as experiências e indagações que contribuíram para a motivação 

e escolha do presente tema. 

Ressalte-se ainda que a essência do curso de Turismo é fomentar a gestão 

e o planejamento turístico. Sendo assim, examinar sob a ótica de uma instituição 
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pública (UFF) a turistificação de áreas degradadas como a favela é de grande 

importância para o âmbito acadêmico. 

O desenvolvimento do turismo em áreas que normalmente não seriam 

consideradas turísticas tem como objetivo conhecer o lugar do outro, e dessa forma, 

promover a equidade entre os povos. Freire - Medeiros destaca que o interesse pelo 

turismo em favelas parte de visitantes estrangeiros, pois a elite local de certa forma 

ainda marginaliza esse ambiente. Sendo assim, a busca por atrativos turísticos em 

lugares que não se enquadrariam naquilo que se pode denominar ―atrativo turístico‖ 

é uma experiência de caráter sociocultural, tal como destaca a autora: 

 

 
Em tempos de globalização, o que é certo é que a indústria do turismo é 
responsável por criar maneiras de transformar, circular e consumir 
localidades, criando uma cultura material e uma ―economia de sensações‖ 
que lhe é específica. O turismo precisa, portanto, ser entendido como um 
processo social capaz de engendrar formas de sociabilidade que produzem 
efeitos ainda por conhecer. (FREIRE-MEDEIROS, 2006, p. 2) 
 

 

Além disso, este trabalho pretende contribuir com um olhar mais específico 

sobre o processo de turistificação das favelas, que vem sendo oficializado 

recentemente pelo Estado.  

A força da presença do Estado na organização das estruturas urbanas de um 

país é primordial, e sua ausência é hoje percebida como efeito maléfico nas favelas 

cariocas. Os agentes sociais facilitadores do processo turístico impulsionam essa 

malha urbanística, visando usufruir dos espaços relegados dos morros. Esse 

interesse torna-se uma força promissora de desenvolvimento e prosperidade para 

essas populações, não somente pelo seu efeito econômico, mas também por 

fomentar o bem-estar e a satisfação de todos envolvidos. 

Por isso, os residentes devem ser ouvidos no tocante ao seu entendimento 

perante a atividade que toma fôlego, e dever-se-á saber quais são os impactos, para 

que as futuras convivências população local x turistas possam gerar dividendos 

sustentáveis, pacíficos e rentáveis para todos. 

Portanto, é importante a compreensão das variáveis que levam um território 

a ser refuncionalizado para fins turísticos apoiado, neste caso, pelo projeto Rio Top 

Tour, e a análise da percepção da população local. 

Fica também posicionada a necessidade de saber o quanto a permanência 

do Governo nas favelas (através das UPPs, por exemplo), foi relevante na inclusão 
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do roteiro de visitação em favelas da cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente 

no morro Santa Marta.  

Assim sendo, este trabalho tem como objetivo geral analisar o processo de 

turistificação da favela do morro Santa Marta. Como objetivos específicos, pretende-

se aqui descrever o processo de ocupação e turistificação do morro Santa Marta e 

analisar o projeto Rio Top Tour, desenvolvido pelo Estado no morro a partir de 2010. 

Ainda com relação ao projeto, pretende-se analisar os impactos de sua implantação 

no morro e a percepção dos agentes sociais envolvidos. No que concerne à 

população, pretende-se avaliar seu engajamento em torno do turismo desenvolvido 

na região e se os interesses dos agentes sociais convergem para a inclusão social 

dos moradores. 

A partir de 1992(na Rocinha) no período de realização do evento de 

sustentabilidade Rio 92 na cidade do Rio de Janeiro, deu-se início a comercialização 

das favelas do Rio de Janeiro como um produto turístico. Em 1996, a favela Santa 

Marta recebeu a visita do cantor americano Michael Jackson e isso provocou grande 

exposição na mídia, direcionando o Santa Marta também a visitação. 

A pesquisa parte do princípio de que o projeto Rio Top Tour seja uma 

imposição do poder público, e que a população local não tenha participado das 

decisões acerca da exploração do turismo no morro. Supõe-se ainda que os 

moradores sintam-se constrangidos perante a presença do turista, e que a visitação 

da favela pelos turistas não traz benefícios aos seus moradores. 

Este trabalho divide-se em etapas distintas. Inicialmente foi feita a 

contextualização do turismo em seus desdobramentos como fenômeno 

socioespacial, evidenciando a relação entre turismo e território da maneira como 

ocorre a apropriação desses territórios pelos agentes produtores do turismo, tais 

como: o Estado, a população local e o setor privado. E esse fato é o que constitui o 

processo de turistificação. 

A fim de atingir o objetivo deste trabalho, a seção seguinte apresenta a 

trajetória da constituição das favelas cariocas, sua relação com o poder público e os 

impactos na vida da população residente, de modo que, ao final da seção possa 

haver uma compreensão global do fenômeno, de como esse cenário de contraste 

pode ser comercializado pela atividade turística. 

O terceiro capítulo completa o quadro histórico de formação da favela em foco 

e apresenta os principais aspectos de seu processo de turistificação, bem como a 
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mudança de paradigma do governo através da política de segurança pública que 

vem favorecer projetos sociais, tais como o projeto Rio Top Tour. 

O quarto capítulo relata a pesquisa de campo realizada com amostra da 

população, a fim de captar a percepção diante do quadro de turistificação e inserção 

do programa governamental Rio Top Tour. Fortalecendo este ensaio, na segunda 

etapa da pesquisa foram organizadas entrevistas com os principais agentes sociais 

envolvidos, representados pelo poder público, população local e setor privado. 

Ao final dos resultados foi possível auferir a dimensão na qual se encontra a 

favela Santa Marta no contexto turístico do Rio de Janeiro e apontar sugestões. 
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2  QUADRO TEÓRICO 
 

 

O turismo é um setor extraordinário da economia capitalista contemporânea, 

devido à sua capacidade de imprimir grande dinâmica ao fluxo da demanda em 

escala global, além de favorecer o efeito multiplicador nos destinos turísticos 

receptores, de apresentar índices de empregabilidades estimulantes e, acima de 

tudo, de proporcionar relevantes impactos, tanto na vida das pessoas como nos 

locais nos quais acontece a interatividade.  

A atividade turística apresenta-se de maneira tão complexa e multifacetada 

que o efeito sobre a economia e sobre a sociedade faz-se indiscutível, 

principalmente quando se observa a força de transformação socioespacial 

decorrente do seu desenvolvimento. Fratucci (2008) apresenta a atmosfera na qual 

o turismo desponta. Para ele, o fenômeno turístico  

 
 
surge de encontros aleatórios – intencionais ou não – entre os diversos 
agentes sociais que, dentro de uma aparente desordem inicial, articulam um 
feixe de ações, relações e interações modificadoras do comportamento e da 
natureza dos elementos, corpos, objetos ou territórios envolvidos. 
(FRATUCCI, 2008, p. 277) 
 
 

Essas conexões entre os agentes sociais promovem modificações nos 

territórios para o uso turístico. Desse modo, na próxima seção apresenta-se a 

discussão sobre o processo de turistificação dos territórios pelos agentes sociais do 

turismo, identificando-os e destacando as suas lógicas de intervenção e 

desdobramentos para o destino turístico. A partir disso, propõe-se descrever quais 

variáveis definem o interesse dos agentes sociais em turistificar áreas urbanas 

periféricas e/ou favelizadas.  

 
 
2.1 PROCESSOS DE TURISTIFICAÇÃO DO ESPAÇO 

  
 
Partindo do entendimento do turismo como um fenômeno sociocultural 

contemporâneo, pressupõe-se que a atividade prima pelo deslocamento espacial 

do turista para fora do seu entorno habitual, de maneira voluntária, contrariando o 

momento do trabalho e por um período determinado.  
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A atividade que nasce na Era Industrial e passa a usufruir dos objetos 

construídos para usos do território, com o decorrer dos tempos, deixa de ser apenas 

consumidora dos elementos já elaborados para ser um elemento (re)ordenador de 

territórios, através da sinergia de diferentes agentes envolvidos. A importância do 

turismo está na capacidade de transformação, criação e até revalorização de 

espaços antes relegados ao abandono, processos esses em que se insere a 

turistificação.  

Para Milton Santos, o espaço pode ser compreendido como 
 
 

um conjunto indissociável, solitário e também contraditório, entre sistemas 
de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como 
o quadro único no qual a história se dá‖. [...] ―De um lado, os sistemas de 
objetos condicionam a forma como se dão as ações e, de outro lado, o 
sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobre 
objetos preexistentes (SANTOS, 1994, p. 111). 
 
 

A autora (Adyr Balastreri) Rodrigues complementa o texto de Santos ao 

acrescentar à discussão a trama de relações e significados que envolvem a 

transformação de espaços em territórios. Ela afirma que  

 
 

O território não é apenas espaço físico, palco das atividades humanas, 
tampouco é inerte. A sociedade ao atuar no espaço, incorpora-o à sua 
própria dinâmica. O território não é apenas um produto que resulta da ação 
humana sobre o espaço, agregando-lhe valor. Ao mesmo tempo em que a 
sociedade transforma o espaço em território, transforma-se a si mesma, 
através de um processo contínuo e dialético. Assim o território assume um 
peso, um cariz, uma identidade, principalmente na sua dimensão zonal. A 
personalidade que o território adquire, consubstanciada materialmente pelo 
poder econômico e político e/ou simbolicamente pelas representações 
sociais, definirá novas ações humanas, que poderão fortalecer ou 
desestruturar as territorialidades construídas (RODRIGUES, 2007, p. 17). 
 
 

As territorialidades construídas são, por vezes, justapostas de maneira 

harmoniosa, podendo até mesmo haver certa simbiose entre as partes. Entretanto, o 

jogo de interesses e a incapacidade de ceder também fazem com que coexistam 

pontos de atrito, provocando lutas territoriais e/ou competitividades acirradas entre 

as empresas e os residentes locais. Na lógica inerente à prática do turismo também 

coexistem esses pontos de tensão, devido à própria natureza do turismo, como uma 

atividade consumidora de espaços e paisagens. Seu produto se encontra no lugar 

de destino, e apresenta rigidez, intangibilidade e perecibilidade como marcas 

características do seu acontecer. 
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Outros aspectos que merecem ser analisados são os três tipos de relações 

entre o turismo e sua dimensão territorial, citados por Knafou (1996):  

 

a) Territórios sem turismo: apesar dos avanços da atividade turística em 

todo mundo, ainda existem. Em contrapartida, com o desenvolvimento 

dos meios de transporte e de tecnologia informacional, são cada vez 

menores os territórios sem turismo. A ideia de acessibilidade global 

fortalece a retórica, mas necessita do cuidado quanto ao número e a 

forma de turistas em determinado lugar para não sufocar o residente. 

Não basta apenas haver uma cachoeira e uma tímida agência para 

considerar o território como turístico, por exemplo. 

b) Turismo sem território: ao contrário do referido acima, sua iniciativa cabe 

ao mercado, no sentido de promover uma experiência fragmentada e 

controlada. É a questão do ―não lugar‖ criado à parte do território onde é 

instalado o turismo. Sua prioridade é ser autossuficiente, oferecer 

lucratividade aos sócios e satisfação aos clientes. Pode-se citar como 

exemplo Disney World, Club Med, etc. 

c) Territórios turísticos: são lugares de produção turística formados por 

turistas, mais ou menos retomados pelos investidores de turismo e 

planejadores. Qualquer modificação realizada em um território por um 

desses agentes altera toda sociedade, e consequentemente, o próprio 

setor. Por isso, é preciso ordenar esse fenômeno multifacetado, a fim de 

obter determinado progresso na relação de alteridade entre os agentes 

produtores do turismo. 

 

 A última relação descrita acima se torna cada vez mais usual nos dias de 

hoje. A atividade turística se expande para lugares os quais, anteriormente, não se 

cogitava comercializar, como foi o caso dos passeios em favelas, de lugares de 

desastres ou até mesmo de recantos pouco explorados. Por ser uma atividade 

socioespacial, a refuncionalização dos espaços atribui a imagem do setor a uma 

perspectiva dinâmica. Um dos equívocos quanto à dimensão do turismo é 

personificá-lo de modo a lhe conferir o poder da ação de apropriação dos territórios 

para turistificação, quando isso é atributo das ações e das articulações dos 

diferentes agentes sociais que o produzem, como veremos a seguir. 
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2.1.1 Ação dos agentes sociais produtores dos territórios turísticos 

 

 

É possível identificar, de acordo com o geógrafo francês Remy Knafou (1996), 

formas distintas de turistificação dos lugares e espaços turísticos. Primeiramente, 

Knafou remete ao turista a responsabilidade de ser a fonte da primeira onda de 

turistificação, pois o fenômeno surge diante da prática espontânea de viajar.  

A forma de apropriação dos espaços pelo turista é em rede (reticular) e tem 

como características intrínsecas a territorialidade flexível, sazonal e o consumo de 

objetos e ações. Por sua vez, os turistas são considerados, de um modo geral, 

como ―grupos heterogêneos, com personalidades, características demografias e 

experiências diferentes‖ (COOPER, FLETCHER, WANHILL et al., 2002, p. 45), que 

procuram sair da rotina de seu entorno habitual, não somente porque dispõem de 

tempo livre, mas porque coexistem forças motivadoras, físicas, culturais, 

interpessoais, de status e prestígio (McINTOSH, GOELDNER E RICHIE, 1995 apud 

COOPER, FLETCHER, WANHILL et al., 2002) que os levam a visitar uma 

localidade diferente daquela em que ele vive regularmente. Entretanto, o foco do 

estudo não é analisar as pretensões do turista sob seu prisma. A explanação sobre 

esse agente será descrita, quando necessário, a partir de outros agentes sociais, 

tais como: o poder público, a população local, o setor privado e os trabalhadores 

diretos e indiretos do turismo.  

A segunda forma de turistificação é atribuída por Knafou ao mercado. Existe 

hoje uma mudança de paradigma com relação à origem da fonte de turistificação. O 

mérito está em saber qual produto colocar em determinado local, deixando de focar 

somente as práticas turísticas. Esses produtos são de natureza rígida, e por isso as 

operadoras turísticas sentem dificuldades em ajustar a oferta na evolução das 

práticas turísticas.  

Os agentes de mercado subdividem-se em grandes empresas, cadeias 

transnacionais, empresários locais e fornecedores de serviços e matérias-primas. O 

modelo neoliberal, em meados do ano de 1980, estimulou a economia mundial ao 

livre comércio, impôs a bandeira da desregulamentação em muitos setores da 

cadeia produtiva e favoreceu a criação de novas estruturas organizacionais através 

de conglomerados, fusões e aquisições. Essas transformações organizacionais 
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fizeram com que a economia local, em muitos países, se subordinasse às injunções 

transnacionais.  

As articulações das empresas em escala global expressam hoje a força das 

alianças estratégicas, as quais imprimem nos territórios uma lógica de apropriação 

mais reticular do que contínua (zonal). Para o pesquisador Michael Hall (2001) ―as 

redes abrangem empresas de todos os tamanhos em várias combinações, podem 

estar sediadas local ou internacionalmente, ocorrer em todos os estágios da cadeia 

de valor e variar de relacionamentos altamente informais a obrigações contratuais‖ 

(HALL, 2001, p. 233). 

Nos relacionamentos indicados por Hall, nem sempre é fácil visualizar o 

papel que cada empresa exerce no contexto da atividade econômica. Muitas delas 

trabalham alheias ao entendimento do complexo sistema da qual participam. A falta 

de consciência dos produtores de bens e serviços, seja ele formalizado ou não, 

atrapalha alguns setores como o turismo, no qual a complexidade de interconexões 

torna-se imprescindível para sua existência. No caso do turista, por exemplo, para 

que ele chegue ao seu destino, é necessário que as agências funcionem, que as 

reservas estejam confirmadas, que o transporte execute o translado 

satisfatoriamente e que o restaurante escolhido pelo viajante atenda-o como se 

fosse o único. Toda essa trama de atividades de negócio impulsiona a apropriação 

dos territórios, de maneira que pessoas e/ou grupos comecem a tecer relações de 

poder, passíveis se estender para além das fronteiras.  

As empresas multinacionais, diante do contexto de globalização, 

caracterizam-se por demandarem do Estado a implantação de infraestrutura urbana, 

fornecimento de linhas de crédito e de incentivos mais vantajosos. No caso de 

diminuição da lucratividade nos negócios, os empreendimentos podem se transferir 

para outros destinos. Além de terem suas instalações e serviços padronizados, 

fazem jus ao uso de mão de obra mais capacitada e predominantemente, externa ao 

destino turístico. São consórcios com grande poder no mercado, que estabelecem 

alianças com outras de pequeno porte, como as empresas locais.  

Os empresários locais podem ser vistos como autoempreendedores de 

pequeno e médio porte e caracterizam-se por uma apropriação do espaço na forma 

reticular e também zonal. Por serem mais estáveis na região, utilizam-se de mão de 

obra local, quase sempre sem qualificação.  
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Por último, no conjunto dos agentes de mercados, temos os fornecedores de 

serviços e matérias-primas, que se enquadram na territorialização zonal e reticular e 

são os mais afetados pela alta sazonalidade que caracteriza os fluxos e o consumo 

turístico. Em grande parte, sentem-se segregados do contexto global, pois não 

compreendem que sua atividade faz parte de um processo maior. É possível citar 

uma rede de hortifrutigranjeiro, um quiosque na praia, farmácias e etc., como meros 

comerciantes, mas a trama turística os utiliza sem que geralmente eles 

(fornecedores) tenham consciência disso. 

Atualmente o Estado, se não for o agente social mais importante do 

processo de turistificação dos espaços, certamente é quem pode, por meio de 

políticas públicas, fomentar grandes transformações socioeconômicas sustentáveis. 

Isso pode resultar até mesmo em uma expansão territorial do turismo nas áreas 

mais degradadas economicamente.  

Segundo Eloisa de Mattos Höfling, por Estado se compreende 

 

o conjunto de instituições permanentes – como órgãos legislativos, 
tribunais, exército e outras que não formam um bloco monolítico 
necessariamente – que possibilitam a ação do governo; e Governo, como o 
conjunto de programas e projetos que parte da sociedade (políticos, 
técnicos, organismos da sociedade civil e outros) propõe para a sociedade 
como um todo, configurando-se a orientação política de um determinado 
governo que assume e desempenha as funções de Estado por um 
determinado período (HÖLFLING, 2001, p. 2). 
 

O Estado, em linhas gerais, caracteriza-se pela preocupação de promover 

políticas macroestratégicas de longo prazo e subsidiar investimentos nacionais e 

internacionais no país, além de desenvolver programas que beneficiem as 

populações menos favorecidas. Essas macroestratégias têm como objetivo otimizar 

o bem-estar entre os agentes sociais por meio de regras e normas que promovam a 

equidade entre as vantagens e desvantagens que o sistema turístico acarreta para 

todos os envolvidos.  

Embora a atividade turística seja tratada em muitos países que adotam o 

modelo econômico neoliberal como um remédio para todos os males, constata-se 

que esse setor quando atua livremente, comete falhas que desequilibram o sistema, 

como é o caso dos oligopólios no setor aeroviário, os quais definem preços altos e 

garantem reservas de mercado para seus ganhos futuros. Por isso, atualmente o 

caráter do governo desempenha um papel mais de indutor do que interventor do 

setor.  
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A sustentabilidade proporciona uma visão de manuseio do ambiente de 

modo que não se permita o colapso da natureza em detrimento das práticas 

econômicas. ―Isso implica que as instituições governamentais devem redefinir suas 

políticas e liderar as mudanças ou transformações da comunidade para a obtenção 

de uma sociedade sustentável‖ (BENI, 2006, p. 133). É imperativo que as 

instituições públicas intervenham na diminuição das disparidades socioeconômicas 

nas comunidades. O envolvimento da população residente nos destino turísticos no 

processo de planejamento e tomada de decisão que afeta o entorno é de grande 

importância, pois assim é possível que a atividade turística promova a 

sustentabilidade local. Portanto, haverá maior aceitação dos participantes se os 

mesmo se considerarem partes interessadas na implementação dos programas.  

 
 

Cabe lembrar que um plano, programa ou projeto público destina-se a uma 
coletividade ou comunidade atinge interesses de grupo e o lucro que se 
obtém é dos beneficiários ou grupo-alvo. [...] Os planos, programas e 
projetos constituem uma sequência tradicional e ideal de um processo de 
planejamento, que muitas vezes não é realizado na prática, pois 
normalmente os instrumentos sofrem alguma alteração, seja em termos 
dessa sequência, escopo, conteúdo ou duração. [...] Às vezes, podem 
existir políticas em vez de planos que direcionam o investimento público ou 
privado. (BENI, 2006, p. 135.) 
 
 

 Os programas ou projetos são meios e instrumentos dos quais o governo se 

utiliza para chegar aos objetivos e às diretrizes propostas pelas políticas públicas.  

Diante disso, o sucesso ou fracasso de uma política pública em turismo, em 

um determinado território passa pelo envolvimento dos beneficiários nas etapas de 

planejamento, monitoramento e avaliação. Segundo Beni, ―a participação dos 

beneficiários poderá assegurar, em grande parte, a sustentabilidade da intervenção 

no tempo, quando a instituição pública responsável pela intervenção se retirar.‖ 

(BENI, 2006, p. 139) 

 Embora a palavra comunidade represente a ideia de uma sociedade fechada, 

como as aldeias indígenas ou rurais e que tenham reconhecimento de valores e 

costumes idênticos a todos, neste trabalho tal termo representa apenas uma 

população local residente em determinada região. 

Krippendorf (2006) relata que quando o turismo chega à localidade, apenas 

aborda-se o lado positivo do assunto. Inclusive, a lógica disseminada é de que ―a 

promoção do turismo é vital para a região e chega a ser de interesse nacional‖ 

(2006, p. 68). Os autóctones, como são denominados pelo autor, quase sempre 
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estão alheios aos empreendimentos e dificilmente participam na qualidade de 

parceiros de fato, ―com exceção de uma pequena minoria: os mais espertos, os 

mais hábeis, a nata‖ (p. 69). 

Certamente, o restante da população residente permanecerá com seu modo 

de vida até quando for possível ou até quando a iniciativa pública e privada 

determinar ou, por força da especulação, retirar os moradores do seu espaço 

natural.  

Para se enquadrar à conjuntura mercadológica, a população local é 

forçosamente levada ―a produzir o que se pode vender‖. ―É, portanto, a população 

local que deve adaptar-se aos viajantes e não o contrário‖. (p. 69). O que fere de 

antemão, o direito do residente em querer algum movimento externo em seu habitat.  

A instalação da atividade turística traz consigo benefícios econômicos, como a 

geração de empregos diretos e indiretos e, consequentemente, o aumento da renda 

dos trabalhadores locais. Entretanto, é importante ressaltar que em grande parte, 

 

a população local não possui os requisitos básicos necessários para o 
preenchimento desses postos, quer por falta de treinamento, por 
inexistência de habilidades relevantes, quer por pouca educação formal, o 
que limita tais oportunidades de emprego a atividades modestas. Já as 
ocupações de nível mais elevado, como gerência e outros, que requerem 
maior conhecimento e acesso à informação, são muitas vezes preenchidas 
por pessoas de outras regiões ou países (BENI, 2006, p. 52). 
 

 Esse despreparo inerente à maioria das favelas nas quais o turismo se instala 

dificulta que o comando dessa atividade fique nas mãos da população residente. 

Sendo assim, o controle passa para as mãos dos empreendedores externos e os 

residentes exercem o papel de mero coadjuvante no processo.   

 A situação descrita acima acontece, em grande parte, nas comunidades em 

que falta coesão, força associativa e viabilidade econômica. Segundo Beni (2006), 

 

parte da dificuldade de inclusão da comunidade no processo de 
planejamento está relacionada ao fato de ela não ser uma massa 
homogênea, mas conter fortes divisões de classe, status e poder que levam 
a problemas de equidade no acesso aos recursos e na divisão dos 
benefícios‖ (BENI, 2006, p. 57-58).  

 

 Essa dificuldade de inclusão gera um sentimento, por parte dos moradores, 

de não pertencimento, pois não enxergam suas aspirações impressas nas atividades 

desenvolvidas, causando por vezes um afastamento dos locais ditos turísticos. 
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 Os ―lugares para turistas‖ dentro de um território podem ser destacados pela 

discrepância de infraestrutura, encarecimento dos custos dos alimentos e bebidas e 

a própria faixa sociocultural, que se forma em determinados trechos.  

 O afastamento, que pode acontecer por fatores adversos, não implica que a 

população local não queria ser a protagonista do desenvolvimento turístico no local. 

O que muitas vezes acontece é a diminuição do seu espaço como agente ativo no 

turismo. Para resolver essa situação, ―todos afetados (stakeholders) pelo plano 

devem ser efetivamente trazidos para o processo de planejamento, e não 

incorporados de forma meramente simbólica.‖ (Hardy, Beeton & Pearson, 2002 apud 

Beni, 2006, p. 60) 

 Para que a incorporação dos agentes sociais e principalmente, da população 

local aconteça, é preciso que o vínculo seja estabelecido por meio do 

compartilhamento de sentidos e valores inerentes à participação do coletivo e que 

reflita a necessidade da coesão entre todos.  

 A comunicação social bem feita deve abranger toda a população residente, de 

modo a disseminar a corresponsabilidade social que todos possuem diante do 

projeto que se instala. Como afirma Beni: 

 

A grande maioria dos projetos de desenvolvimento sustentável do turismo 
encontra sua linha de resistência na incapacidade de mobilização da 
comunidade local como participante decisiva do planejamento estratégico, 
uma vez que lhe falta o processo cognitivo necessário para ordenar as 
atitudes e comportamentos em razão das diretrizes propostas e das 
mudanças sociais e econômicas de sustentabilidade previstas para o 
território, padrão de vida e trabalho (BENI, 2006, p. 62-63). 

 

 Mesmo que o discurso do desenvolvimento econômico exerça grande 

pressão sobre os destinos turísticos, não se pode negar a força da população 

residente, estando atrelada diretamente ou indiretamente, ainda influenciando em 

determinado nível, à atividade turística.  

 No desenvolvimento do turismo em áreas de grande atração por suas 

riquezas naturais, com fauna e flora exuberantes, percebe-se mais a degradação e 

consumo dos espaços do que em áreas favelizadas.  

 Desse modo, torna-se relevante analisar a turistificação dos morros pela 

diferença de ambiente que este território oferece em relação a áreas de grande 

atração turística. 
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2.2 A CONSTITUIÇÃO DAS ÁREAS URBANAS PERIFÉRICAS DO RIO DE 
JANEIRO: AS FAVELAS 

 
 

Desde o século XVII, o Rio de Janeiro concentrava uma grande massa de 

escravos, pois era uma cidade que vivia basicamente da economia escravagista 

(ALGRANTI, apud CAMPOS, 2007, p. 33).  

 
 

Essa concentração de escravos na metrópole possibilitou a ocupação de 
áreas que ainda estavam desabitadas, entre as quais os sítios próximos à 
área central ou aquelas localizadas nas freguesias rurais. Os charcos, as 
encostas de morros, sobretudo as que apresentavam coberturas florestais, 
serviam como lugares (ocultos) para a construção de mocambos e 
abrigavam um contingente variado de etnias – desde escravos fugitivos, 
libertos, a brancos com algum problema de ordem legal, e outros – em cada 
um deles (CAMPOS, 2007, p. 34). 
 
 

Esses espaços, desde o fim do século XVI até a abolição da escravatura 

(1888), foram considerados lugares de resistência contra a força do Império aliado 

ao poder das classes dominantes. Essas classes reivindicavam o direito de reaver a 

―mercadoria‖ perdida (os negros) e também manifestavam o interesse pelo território 

ocupado pelos quilombos (denominação oriunda do Conselho Ultramarino de 1740 

em Portugal). Pressupõe-se que esses espaços habitados pelos ―ilegais‖ sejam um 

dos primeiros focos de ocupação que deram origem às favelas cariocas.  

É importante ressaltar que territórios são definidos pela influência de um 

determinado grupo sobre um espaço, caracterizando uma territorialização. Porém, 

para que aconteça a territorialidade desse mesmo grupo, é preciso que exista uma 

―relação tempo/espaço plena para que se alcance a identidade espacial. No caso 

dos quilombolas, a mobilidade constante do grupo dificultava sua permanência, 

impossibilitando uma territorialidade e tampouco a identidade espacial‖ (CAMPOS, 

2007, p. 37).  

Com a abolição da escravidão, a camada de recém-alforriados deparou-se 

com um cenário no qual não existia, a princípio, um lugar para eles, pois o direito 

sobre propriedade de terra e a possibilidade de exercer funções políticas e urbanas 

era legalmente negado, o que favorecia a manutenção dos negros na 

subalternidade. Muitos negros ―ocuparam inicialmente os cortiços, no caso do Rio de 

Janeiro, ou se tornaram quilombolas em áreas periurbanas‖ (CAMPOS, 2007, p. 42). 

―O cortiço carioca era visto como um antro da vagabundagem e de crime, além de 

lugar propício às epidemias, constituindo ameaça à ordem social e moral‖ 
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(VALLADARES, 2005, p. 24). Segundo a autora, esta era a representação desse 

espaço e, por assim dizer, da população residente. Todavia, o que se esconde atrás 

dessa orientação, no fim do século XIX, é o fato de tentar legitimar a ilegalidade 

desse grupo e aplicar as devidas ações de ―ordem, salubridade e moralidade‖ das 

classes dominantes em conluio com o Estado. Nesse caso, combater as mazelas da 

sociedade era combater o negro e o pobre e impedi-los ao direito de uma 

territorialidade. 

Armado a seu favor, o lado ―legalista‖ apresentava à opinião pública a 

ideologia médica e higienista, que priorizava a proibição, a construção e a destruição 

de quarteirões inteiros de casario colonial e de velhos trapiches e sobrados, no 

intuito de expulsar os vagabundos e doentes, reconfigurando assim, o tecido urbano. 

Isso era abrir espaço para o progresso (reforma Pereira Passos de 1902 a 1906), o 

que igualava o Rio de Janeiro aos ares da Europa francesa, tendo como referência o 

movimento da Belle Époque, que propunha um processo de embelezamento da 

cidade.  

Com a sua expulsão das áreas centrais, a solução para essa população 

menos privilegiada era correr para as encostas dos morros, o que resolvia em parte 

o seu problema da habitação, além de mantê-los próximos aos seus locais de 

trabalho. Entretanto, esse não foi o primeiro êxodo para os morros. Vale lembrar 

então, que em 1870, com o fim da Guerra do Paraguai, numerosos escravos 

receberam sua liberdade e paralelamente também, a expulsão dos territórios nos 

quais habitavam. Andrelino Campos aponta, no caso do Rio de Janeiro, a possível 

relação do surgimento da favela  

 
 

como opção de moradia não é resultado de um processo, ou seja, é 
consequência de fatos isolados, e a Guerra do Paraguai é um deles. Se 
associarmos este fato a outro de grande relevância no período, com a 
destruição dos cortiços, poderemos considerar que ali se estava iniciando o 
processo de formação das favelas (CAMPOS, 2007, p. 57).  
 
 

Outra opção para explicar a formação das favelas é aquela relacionada à 

volta dos combatentes da Guerra de Canudos, no interior da Bahia. Sob a promessa 

de receber os soldos atrasados, os combatentes foram ao cais do porto, pegaram as 

tábuas e ripas de madeiras dispensadas e foram construir barracos para se alojar 

nos morros de Providência e de Santo Antônio, a fim de pressionar o Ministério da 

Guerra. Como o morro em que acamparam no interior baiano era repleto de uma 
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planta típica do semiárido chamada Favela, renomearam o espaço recém-habitado 

de morro da Favela.  

Há outros autores que atribuem o fato de terem rebatizado o morro de 

Favela ao fato de existir no morro da Providência a mesma vegetação de favela; 

outros, ainda, alegam que o nome traz certa alusão ao caráter de resistência, na 

qual os soldados permaneciam em busca de suas gratificações. A relevância é que, 

com a expansão dessa classe de risco pelas encostas do Rio de Janeiro, conforme 

explica Lícia do Prado Valladares, o termo favela passou a ser aplicado ―a qualquer 

conjunto de barracos aglomerados sem traçado de ruas nem acesso aos serviços 

públicos, sobre terrenos públicos ou privados invadidos. Conjunto que começa a se 

multiplicar no Centro e nas Zonas Sul e Norte da cidade do Rio de Janeiro‖ 

(VALLADARES, 2005, p. 26).  

No final do século XIX e início do século XX, o crescimento da malha urbana 

do município do Rio de Janeiro teve seu eixo deslocado através da classe 

dominante para a zona sul e para a zona norte, em decorrência da modernização da 

linha férrea (bondes e trens). Tudo isso permitiu que a população de baixa renda, ou 

sem renda, migrasse para as zonas vazias do entorno, impulsionadas também pela 

oportunidade de trabalho nas áreas de indústria e comércio distantes. Foi neste 

contexto que se configuraram as favelas do início do século XX. 

Na década de 1920 surgem sob a égide da estética e do embelezamento da 

cidade dois atores, Mattos Pimenta e o francês Alfred Agache, dentre outros nomes 

de relevância ao movimento, cuja argumentação preconizava que não bastava 

higienizar. Por isso, induziram com veemência a necessidade do Rio de Janeiro 

―erradicar‖ as doenças e acabar com a feiura que certos lugares mantinham, fato 

que prejudicava em muito o desejo de captar investimentos externos. Com esse 

movimento, o alvo de ataque aos pobres se redirecionou do cortiço para as favelas. 

Ao final dessa década, muitos barracos foram destruídos durante o governo do 

prefeito Prado Júnior, ―em contrapartida, as propostas de Mattos quanto à 

construção de casas populares para os moradores das favelas não foram 

implementadas‖ (VALLADARES, 2005, p. 44). 

Com a revolução de 1930, emerge o governo liderado por Getúlio Vargas: o 

diferencial agora era a nova abordagem sobre as camadas populares, e desse 

modo, sobre as favelas. A negação do antigo sistema das oligarquias 

agroexportadoras era mote do novo ideário nacionalista varguista. Dentre todas as 
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ações de caráter ora liberal, ora de autoritarismo, o importante é que ele 

―reconheceu e protegeu os trabalhadores por meio de leis reguladoras das relações 

salariais, modernizou o sistema educativo e desenvolveu a proteção social‖ 

(VALLADARES, 2005, p. 50). Vargas, através do prefeito nomeado, Pedro Ernesto, 

apesar de iniciar o que viria a ser o modelo clientelista, vai ajudar os pobres com a 

construção de hospitais e escolas. ―A ajuda aos pobres deveria constituir uma 

responsabilidade pública com o intuito de reduzir o estigma da inferioridade e da 

dependência, que frequentemente caracterizam o assistencialismo‖ (VALLADARES, 

2005, p. 50).  

Pelo Código de Obras de 1937, que perdurou até 1970, o texto reconhecia a 

necessidade de resolver os problemas ocasionados pelo crescimento urbano, 

incluindo o fenômeno da existência da favela. A criação dos parques proletários foi 

uma das tentativas de solucionar o problema da falta de condições salutares que os 

aglomerados urbanos projetavam. Percebe-se que neste momento existe certa 

ruptura de tratamento com relação à favela e seus habitantes. Vale lembrar que ―até 

o governo Vargas, a ajuda social aos pobres tinha um caráter quase exclusivamente 

privado e religioso, e era organizada segundo práticas e instituições que 

remontavam ao Brasil colonial‖, como afirma Valladares (2005, p. 57). 

Durante as décadas de 1950 e 1960, após a Segunda Guerra Mundial, com 

a retomada do movimento econômico, o fluxo migratório da zona rural aumentou 

vertiginosamente. Estudos sobre a favela foram fomentados, respaldados pelos 

recenseamentos dos anos anteriores e diversas ações foram tomadas por parte de 

instituições ligadas à Igreja Católica, como a Fundação Leão XIII e a Cruzada São 

Sebastião. Essas instituições favoreceram ―o reconhecimento e a promoção dos 

moradores das favelas ao estatuto de comunidade e, por conseguinte, a sujeito 

político potencialmente autônomo. Esse reconhecimento tanto rompia com uma 

visão puramente negativa do mal a ser erradicado quanto com a política de 

assistência caritativa e clientelista do período anterior‖ (VALLADARES, 2005, p. 77-

78). A valorização da favela ao status de comunidade trazia para esse coletivo certo 

abrandamento, um ar mais ameno, em relação àquele velho estereótipo formado 

desde os primeiros ensaios da construção da favela.  

Entretanto, as iniciativas de ajudar os favelados, no chamado período 

populista, que vai de 1945 até o golpe militar de 1964, não foram suficientes para 

conter ―a hegemonia do discurso remocionista‖ a partir do período da ditadura, já em 
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1968, com a criação da Coordenação de Habitação de Interesse Social na Área 

Metropolitana do Grande Rio (Chisam). Procurou-se exercer uma política unitarista 

para cuidar do processo de ―erradicação‖ das favelas (FREIRE-MEDEIROS, 2010, p. 

126).  

Nos anos seguintes, a conjuntura social e demográfica nas favelas e da 

própria situação político-econômica do Estado se agravou, como relata Andrelino 

Campos: 

 
 

A situação tendeu à insustentabilidade política a partir de 1975, quando, 
autoritariamente, foi decidida a fusão da Guanabara — o segundo Estado 
da Federação — com o Rio de Janeiro pobre, e sua economia baseada em 
uma agricultura arcaica e com tendências à estagnação. Esse conjunto de 
fatores, acrescido da falta de um compromisso político que viabilizasse a 
fusão economicamente, a médio e a longo prazos, pode ter sido o 
responsável pela degradação sociopolítico-espacial verificada, sobretudo na 
capital do novo estado. [...] Empobrecido, o novo Estado assistiu a uma 
queda substancial da qualidade de vida dos habitantes da Cidade do Rio de 
Janeiro. (CAMPOS, 2007, p. 79-80) 
 
 

Em contrapartida, ―a cidade viu, aos poucos, as favelas serem 

incrementadas no espaço urbano e a população favelada crescer percentualmente 

em relação ao total de habitantes‖ (CAMPOS, 2007, p. 80). A política de remoção 

para os conjuntos habitacionais não foi bem-sucedida, ao passo que muitas famílias 

revenderam esses imóveis e regressaram à favela. Diante desse fracasso, novos 

rumos são tomados quanto à questão de posicionamento do poder público. O 

governo para de exercer a política de remoção e começa utilizar a prática clientelista 

―caracterizada pela substituição da luta por direitos pela disputa de pequenos 

favores, que era reforçada ainda pela ausência de políticas públicas mais amplas 

voltadas para as favelas‖ (FREIRE-MEDEIROS, 2010, p. 127).  

Entretanto, em 1983, com a eleição de Leonel Brizola para o governo do 

Estado, foi desenvolvida uma agenda social diferenciada, especialmente voltada 

para as favelas do Rio de Janeiro. Na gestão de Saturnino Braga (de 1986 a 1988) 

foi aprovado um Plano Diretor, que propôs a integração das favelas (YÁZIGI, 2003). 

Porém, ambas as intervenções não concretizaram de forma consistente a 

organização e a participação prevista. 

Paralelamente àquelas medidas, melhorias aconteceram em decorrência do 

projeto Mutirão Remunerado, o qual abrangia componentes multidisciplinares e, que 

pela primeira vez, utilizava mão de obra contratada na favela, enquanto a prefeitura 
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fornecia material e assistência técnica. Outro momento relevante foi o projeto 

municipal chamado Favela-Bairro, do início dos anos 1990, que consistia em 

melhorar a infraestrutura básica e a construção do sistema de acesso para as áreas 

favelizadas, principalmente aquelas localizadas na zona sul da cidade. A ideia 

central era integrar a favela ao bairro em que estava situada.  

Em relação ao quadro da segurança pública no Rio de Janeiro, a situação se 

agravava. Devido ao término da ilusão do milagre econômico (década de 1970) e 

com a década de 1980 sendo caracterizada mais tarde como a ―década perdida‖, 

graças ao endividamento e à estagnação econômica do país, percebe-se o advento 

da prática do comércio de drogas no varejo, fato este que iria modificar, não 

somente a identidade das favelas cariocas (FREIRE-MEDEIROS, 2007; CAMPOS, 

2005; BARCELLOS, 2003) como também iria macular a imagem da ―Cidade 

Maravilhosa‖ por longos anos. Entretanto, Andrelino Campos, citando o cronista 

Benjamin Costallat, salienta que o uso de drogas na cidade do Rio de Janeiro é 

bastante anterior a essa década. Segundo aquele autor 

  
 

os bairros de Botafogo, Copacabana (Avenida Atlântica), Santa Teresa e 
Leblon, desde a década de 20, consumiam cocaína, mas os bairros da Lapa 
e da Glória foram pontos centrais na venda dessa droga (produzida pelo 
laboratório farmacêutico Merck). Diga-se de passagem, que, apesar do 
crescente uso com o fim não medicinal, sua finalidade primeira era de uso 
terapêutico (COSTALLAT, 1995, p. 25 apud CAMPOS, 2004, p. 84). 
 
 

O fato é que tanto a cocaína quanto a maconha eram prescritas pela 

medicina mundial até meados dos anos de 1920, como relata o Jornal Brasileiro de 

Psiquiatra publicado em janeiro de 2006: 

 
 

A maconha é uma planta exótica, ou seja, não é natural do Brasil. Foi 
trazida para cá pelos escravos negros. O seu uso disseminou-se 
rapidamente entre os negros escravos e nossos índios, que passaram a 
cultivá-la. Séculos mais tarde, com a popularização da planta entre 
intelectuais franceses e médicos ingleses do exército imperial na Índia, ela 
passou a ser considerada em nosso meio um excelente medicamento 
indicado para muitos males. A demonização da maconha no Brasil iniciou-
se na década de 1920 e, na II Conferência Internacional do Ópio, em 1924, 
em Genebra, o delegado brasileiro Dr. Pernambuco afirmou para as 
delegações de 45 outros países: "a maconha é mais perigosa que o ópio". 
Apesar das tentativas anteriores, no século XIX e princípios do século XX, a 
perseguição policial aos usuários de maconha somente se fez constante e 
enérgica a partir da década de 1930, possivelmente como resultante da 
decisão da II Conferência Internacional do Ópio (CARLINI, 2006). 
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O que se pretende demonstrar é que as favelas cariocas não criaram o uso 

nem o comércio de drogas, pois ele já existia. O fato foi que a negligência e o 

abandono do poder público com relação às questões de cidadania, infraestrutura 

básica e principalmente, com relação à colocação dessa gente no mercado de 

trabalho, favoreceram a territorialização de grupos motivados para esse tipo de 

atividade ilegal nos territórios das favelas cariocas.  

Mas, se a venda já estava proibida desde 1930 e as repressões já existiam, 

qual seria a diferença agora nos anos de 1980 e início de 1990? Em entrevista 

concedida em 02 de agosto de 2011, pelo presidente da ONG Eco e coordenador do 

Instituto Brasileiro de Análises Socioeconômicas (IBASE), ambos sediadas no morro 

Santa Marta, o senhor Itamar Silva explica que 

 
 

até os anos 80, (existia) vários locais a venda de maconha, e isso é um 
problema. Tanto é que isso é tratado pelas delegacias especializadas. O 
que vai acontecer nos anos 90 é uma mudança global que tem a ver com 
uma entrada maior de cocaína no Rio de Janeiro, principalmente, e 
chegando até as favelas. Isso muda o padrão do negócio da droga no Rio 
de Janeiro. [...] junto com a cocaína, também vai entrar um armamento 
muito pesado, também o tráfico de armas [...] e aí você tem a disputa pelo 
controle do território que vai impor alguns comandos e isso vai configurar o 
que se chamou de guerra no Rio de Janeiro e a disputa pelo controle das 
favelas como um lugar da venda da droga.  
 
 

A partir dessas disputas territoriais entre facções rivais, a favela entra de vez 

para mídia sob o estigma de um lugar de violência, do crime e da venda de droga. 

Da parte da segurança pública do Estado, a atitude se reflete de modo a combater 

ostensivamente o tráfico de drogas, principalmente dentro dos morros, gerando 

situações de conflitos e violências que vão ser noticiadas e exacerbadas pela mídia, 

em escala mundial. Em 1988, muitos Destacamentos de Policiamento Ostensivo 

(DPO) ou Destacamento de Polícia Militar (DPM) foram inseridos em bairros 

periféricos nas grandes cidades ou mesmo distritos ou municípios de menor porte, 

com o objetivo de ser uma unidade básica de apoio. As unidades básicas próximas à 

sede dos batalhões eram denominadas Posto de Policiamento Comunitário (PPC) 

ou Base de Policiamento Comunitário (BPC). Apesar desse esforço, a polícia não 

conseguiu ser bem-sucedida na sua proposta de extinguir o tráfico. Pelo contrário, 

parte da polícia foi seduzida e passou 

 
 

a disputar com os traficantes uma fatia dos rendimentos do tráfico através 
da extorsão e, em muitas circunstâncias, associando-se ao negócio, seja 
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com o tráfico da droga até os pontos de venda. Assim, se por um lado a 
lógica de ―guerra às drogas‖ ampliou o grau de violência dessa instituição 
nos espaços territorializados pelo tráfico, por outro e, contraditoriamente, 
essa repressão aumentou o poder dos grupos corruptos, já que o ―preço‖ 
pela tranquilidade tornava-se cada vez mais alto. Isso levou a um aumento 
abrupto da corrupção, com sua instituição na contabilidade do tráfico — o 
―arrego‖ — e situou os grupos corruptos em uma nova condição, que 
aproveitando-se de sua posição começaram a partilhar os lucros obtidos 
pelo comércio ilegal de drogas. Dessa forma, os grupos corruptos da polícia 
passaram a estabelecer relações promíscuas com o tráfico, atuando em 
diferentes frentes, desde a extorsão até a participação direta no tráfico de 
drogas (SILVA, FERNANDES, BRAGA, 2008, p. 20-21). 
 
 

É importante observar que por mais que as favelas cariocas sofram com a 

submissão aos narcotraficantes e policiais corruptos neste período, existe ali uma 

população com uma cultura produtiva, de histórias, de fibra, de potencialidades, 

enfim, uma cultura que não é conivente com o tráfico. Diante dessa mistura de 

pessoas é que a invenção da favela carioca como atração turística desponta no 

cenário mundial a partir do início dos anos 1990.  

 
 

2.2.1 A turistificação das favelas cariocas 
 
 

De acordo com informações relatadas, em 03 de agosto de 2011, pelo 

diretor da agência de passeios turísticos Jeep Tour1, o produto turístico ―favela‖ 

surgiu na época da Conferência Mundial de Meio Ambiente da Organização das 

Nações Unidas (ONU), ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, em maio de 1992. 

Segundo ele: 

 
 

O Jeep Tour nasceu na Eco92, com a minha mãe. A Jeep Tour nasceu com 
o cunho ecológico, no intuito de ―fazer‖ Floresta da Tijuca. O final do nosso 
passeio terminava em São Conrado perto da Rocinha, e as pessoas tinham 
muita curiosidade em conhecer. E na época da Eco92 tinha uma segurança 
muito voltada, um contraste muito grande em cima da Rocinha, porque você 
tinha os tanques aquela coisa toda. E sem a menor pretensão, do nada se 
resolveu cruzar a favela, aí foi um choque, porque todo mundo apontando 
canhão e a gente com o Jeep aberto cruzando a Rocinha, e deu super 
certo, as agências resolveram comprar a ideia e surgiu um produto. 
 
 

Bianca Freire-Medeiros, por sua vez, em seu livro Gringo na Laje, indica que 

além da Jeep Tour, existem os produtos das agências Favela Tour e Exotic Tour, 

que também atuam no mercado desde 1992. ―Vale lembrar que essas três agências 

                                                 
1
 Informações obtidas em entrevista concedida ao autor, no dia 03/08/2011.  
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disputam, por vezes de maneira agressiva, o título de pioneiras na promoção do 

turismo na Rocinha‖ (FREIRE-MEDEIROS, 2009, p. 55). 

Assim, é possível afirmar que o turismo em favelas surge no bojo da 

expansão da lógica da segmentação de mercado, próprio do desenvolvimento 

turístico das duas últimas décadas. Existe uma demanda que, em sua grande 

maioria, vem de fora do país interessada por esse tipo de produto. Diante dessa 

busca, a atividade turística volta-se para essas áreas tidas como abandonadas e 

marginalizadas ao longo da sua história de ocupação, para organizar um segmento 

de turismo que, em algum momento, começou a acontecer, de maneira esporádica e 

desorganizada, para em seguida, ser apropriado pelo setor privado que observou 

nele uma oportunidade de lucro.  

Pode-se indicar aqui que os processos de turistificação das favelas cariocas 

confirmam a proposição de Knafou (1996): ele inicia-se de forma quase espontânea 

para depois ser incorporada pelos agentes de mercado, que percebendo a 

potencialidade, transformam a favela em um produto turístico estruturado, destinado 

principalmente a atender a demanda turística internacional que chega à cidade.  

A representação imagética imortalizada pelas gravações de curtas e/ou 

longas metragem, favorecem no telespectador a construção simbólica do lugar que 

serviu de pano de fundo para a produção. Diante da expectativa estimulada pelos 

filmes, sejam eles nacionais ou estrangeiros, os turistas se inclinam a desbravar 

novos lugares, principalmente aqueles que fogem dos estereótipos do turismo de 

massa convencional. Eles preferem vivenciar uma experiência única, exótica e livre 

de artificialismos, como ocorre nos destinos já saturados.  

No caso da exposição em filmes, clipes, documentários e exposições de 

fotos e painéis pelo mundo afora, a crítica afirmava que a exposição midiática 

―reforçaria o estereótipo da favela como lugar da miséria e da violência‖ (FREIRE-

MEDEIROS, 2009, p. 19). O fato é que ―em 1996, a associação entre favela e 

turismo era considerada absolutamente maléfica pelos representantes públicos do 

setor‖ (FREIRE-MEDEIROS, 2009, p. 19). Na contramão das críticas, a imagem 

contrastante e heterogênea da realidade favelizada se estendeu de forma 

globalizada, provocando um modismo, por assim dizer, e o termo favela passou a 

representar, na verdade uma ―marca‖ que simbolizava a cultura peculiar do povo, um 

ar de exotismo intrínseco ao Brasil e assim, passou a representar um novo e atraente 
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produto. Toda essa tendência fez com que a favela passasse a ser reconhecida 

como um destino turístico.  

Depois da iniciativa espontânea de 1992 de comercializar a Rocinha como 

atrativo turístico, quatro anos mais tarde, em 1996, o famoso cantor americano 

Michael Jackson pousaria de helicóptero no alto do morro da favela Santa Marta, 

para gravar um clipe para uma de suas novas músicas. Essa atitude expôs aquela 

favela mundialmente e deflagrou o seu processo de turistificação, como será 

detalhado adiante.  

A maioria dos espaços turistificáveis pelos agentes produtores do turismo se 

desenvolve em decorrência de uma atmosfera que causa atratividade, aliada a uma 

historicidade peculiar, tudo isso impulsionado pelo estado ideológico do momento no 

qual se vivencia o desejo de visitar determinado destino. Se isso é verdade, a 

visitação em favelas estabelece novos parâmetros, um novo paradigma de 

planejamento e articulação das alteridades.  

Ao primeiro olhar, esse território foge às regras de um lugar turístico, por ser 

isento de simetria arquitetônica, por apresentar deficiências na infraestrutura básica 

urbanística, pela vegetação degradada e por seus residentes locais serem 

estigmatizados por um processo histórico, econômico e socioespacial excludente, 

além de viverem sob o jugo de forças paramilitares, cujo domínio bélico exerce a lei 

a seu bel-prazer.  

Por esse olhar superficial, seria possível afirmar que ninguém seria louco 

para adentrar em um espaço como este para fazer turismo. No entanto, tal fato 

passou a ocorrer. É o caso de se perguntar: o que torna um lugar com esse 

estereótipo um destino turístico? Vontade de correr risco de vida? Ou desejo de 

excitação mórbida? Seria um ―quê‖ de curiosidade frívola? As questões e 

argumentações para se evitar a visitação às favelas cariocas podem ser infindáveis, 

entretanto, a verdade é que ―os reality tours são um fenômeno mundial cuja 

identidade distintiva fundamenta-se no suposto caráter autêntico, interativo, e 

extremo do encontro que promove‖ (FREIRE-MEDEIROS, 2010, p. 137).  

A autora supracitada vai além e subdivide esse ―turismo de realidade‖ em 

turismo social e turismo mórbido. Enquadra a visitação da favela em ambos os 

nichos quando afirma que ―ao mesmo tempo em que permite engajamento altruísta 

e politicamente correto diante da paisagem social, motiva um sentimento de 

aventura e de deslumbramento diante da paisagem física‖ (ibidem). Todavia, a 
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autora sabiamente expõe o paradoxo que é comercializar o tour em favelas, já ―que 

condensa predicados contraditórios‖ (FREIRE-MEDEIROS, 2010, p. 137).  

Ao que parece, na dialética que envolve o processo de turistificação de 

áreas favelizadas, até o presente momento, existe muita dissonância no que se 

refere ao entendimento sobre quais são os melhores procedimentos a serem 

observados dentro da favela, para que as oportunidades sobre esses territórios 

sejam otimizadas e resultem na geração de renda sustentável, maximizando a 

qualidade de vida para a população local. Práticas nocivas, tais como a expropriação 

dos territórios pelo capital externo, exclusão dos residentes das frentes de trabalho e 

segregação dos processos decisórios locais são questões que põem em risco a 

própria atividade turística naquelas áreas.  

De fato, para que haja um processo de desenvolvimento turístico satisfatório é 

necessária a participação dos residentes para administrar o turismo.  

 
 

Porém, são produtos dos arranjos institucionais, dos indivíduos, das 
estruturas de poder, dos interesses e valores que afetam o processo de 
tomada de decisão em diferentes escalas. A capacidade de os indivíduos e 
grupos participarem no sistema de planejamento turístico não é somente o 
resultado de valores culturais ou democráticos, mas também produto das 
estruturas do governo público e do grau em que essas estruturas são 
verdadeiramente abertas à participação e ao debate, Além disso, é produto 
de um conjunto de relacionamentos que se desenvolvem entre os 
envolvidos no planejamento turístico e no processo político. A participação 
é, portanto, o relacionamento existente dentro do sistema turístico. [...] A 
natureza desses relacionamentos determinará quem ganha e quem perde 
nesse sistema político que é o planejamento turístico. (HALL, 2004, p. 92-
93). 
 
 

Quando o turismo nas favelas despontou, na década de 1990, reconhecido 

como um produto turístico, principalmente na Rocinha e em Vila Canoas, as 

territorialidades da população residente, do comando do tráfico de drogas e dos 

agentes de mercados imbricaram-se e tiveram de algum modo que formar uma rede 

de relacionamentos, sem que o grupo dominante (tráfico) reclamasse da entrada dos 

empreendedores do turismo, nem do consumo dos espaços pelos turistas. Neste 

momento, o processo de desenvolvimento turístico da região se promoveu à custa 

dos interesses e junções de mercado.  

Somente dez anos depois, 

 

Sérgio Cabral, assim que tomou posse à frente do governo do Estado, 
anunciou que as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
na Rocinha, além das melhorias na infraestrutura da favela, incluiriam a 



39 

 
transformação de residências na parte alta do morro em pousadas do tipo 
bed & breakfast (hospedagens que oferecem quarto e café da manhã). [...] 
Em 2006, um projeto de lei fez da Rocinha um dos pontos turísticos oficiais 
da cidade do Rio de Janeiro.  Essa iniciativa, aliás, contou com o apoio 
imediato de Rubem Medina: ―A Rocinha é uma atração turística há um bom 
tempo. É importante que seja incluída no Guia Oficial para que as 
excursões, o artesanato, e outros atrativos sejam mais divulgados‖, 
justificou o então presidente da Riotur em entrevista ao jornal O Globo, em 
20 de setembro daquele ano (FREIRE-MEDEIROS, 2009, p.19-20). 
 
 

O reconhecimento da Rocinha e da Vila Canoas como destinos turísticos por 

parte do governo estadual resulta na provisão de investimentos infraestruturais e 

outros mais específicos para atividade turística. Quando o poder público manifesta-

se favorável ao fomento da atividade turística, principalmente dentro das áreas 

favelizadas, como as duas regiões supracitadas, o processo de turistificação tende a 

ser potencializado.  

Esse fato favorece a expansão dos investimentos por parte dos 

empreendedores do turismo, incentiva a população local a trabalhar com essa 

atividade e, consequentemente, a viver melhor, além de satisfazer a experiência do 

visitante. Todavia, vale lembrar que o estado de seguridade em decorrência da 

entrada do governo estadual nas favelas potencialmente turísticas não aconteceu 

naquele momento; o poder paralelo que vigora até hoje na Rocinha só começou a 

perder sua territorialidade em outras favelas a partir do desenvolvimento do projeto 

de segurança pública, em 2008, chamado de Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).  

Essa nova postura do Governo do Estado com relação ao modelo de 

segurança pública no Rio de Janeiro vai influenciar o apoio que o governo prestava 

às favelas potencialmente turísticas sob o jugo do tráfico de drogas. Assim foi o caso 

do morro Santa Marta, primeira favela pacificada do Rio de Janeiro, que será 

analisada no capítulo seguinte.  
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3  A TURISTIFICAÇÃO DO MORRO SANTA MARTA 
 
 

A abordagem deste capítulo busca nortear o trabalho para seu objetivo 

principal, que é analisar o processo de turistificação da favela do morro de Santa 

Marta, destacando os impactos do projeto Rio Top Tour sob o olhar dos diversos 

agentes sociais envolvidos. Para tanto, será descrita a trajetória da ocupação 

histórica do espaço conhecido como favela de Santa Marta e o seu processo de 

turistificação, relacionando-os às ações políticas e socioespaciais dos principais 

agentes responsáveis pela configuração dessa favela até hoje.  

 
 
3.1 A FAVELA SANTA MARTA: HISTÓRICO 

 

 

A história de ocupação da favela Santa Marta no morro Dona Marta é 

possível que seja decorrente da expansão urbana do município do Rio de Janeiro no 

século XIX, impulsionada pelo desenvolvimento dos transportes (1872) (ABREU, 

1988; 1992 apud CAMPOS, 2007, p. 70). Na visão de Andrelino Campos, na época 

do Império é provável que muitas áreas 

 
 

cortadas pelos trilhos e em torno deles ficassem vazias, espaços que 
poderiam ter sido ocupados também por quilombolas. Nesse caso, mais 
uma vez estamos nos referindo às áreas em favelas, como Dona Marta, 
Babilônia, Pavão-Pavãozinho, Vidigal, Formiga, Chácara do Céu, Coroado 
(a maior parte localizada acima da cota 100 e considerada de difícil acesso 
até os dias de hoje) (CAMPOS, 2007, p. 70). 
 
 

Não seria de se estranhar que o trecho no qual se situa a favela Santa Marta 

tenha sido um dos apropriados pelos escravos, uma vez que a vegetação densa 

típica da floresta litorânea favoreceria o esconderijo dos quilombolas. Entretanto, a 

historiografia tradicional aponta o marco da ocupação deste espaço a partir do 

século XX, mais precisamente na década de 1930.  

Segundo o presidente da Associação de Moradores do Morro Santa Marta, 

senhor José Mário2, os ―moradores daqui começaram a chegar aqui na década de 

30. Por volta de 35, chegaram os primeiros habitantes aqui do Santa Marta‖. Itamar 

                                                 
2
 Informações obtidas em entrevista concedida ao autor, no dia 21/07/2011.  
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Silva3, presidente da ONG Eco, reitera essa posição, afirmando que ―o Santa Marta 

é uma favela que começa a ser ocupada no final dos anos 30, porque já tem registro 

de moradores aqui a partir de 38. Então, imagino que um pouco antes já tivesse 

havido alguém, mas certamente a partir de 38, você já tem registro de moradores 

aqui‖. 

O historiador e arquiteto Milton Teixeira contradiz essa história dos atuais 

moradores informando que a ocupação da área é bem mais antiga. Em artigo escrito 

e postado no site da Associação de Moradores e Amigos de Botafogo, Teixeira 

relata que as terras daquela região foram doadas pelo governador-mor Estácio de 

Sá em regime de sesmarias 

 
 

a colonos e agricultores para que desenvolvessem a região. [....] Uma das 
primeiras doações foi, no entanto, para seu amigo particular, o futuro 
Vereador, sesmeiro e "Mordomo da Arquiconfraria de São Sebastião", o 
vicentino Antônio Francisco Velho. [...] A doação constituía-se basicamente 
num vale, formado pelos morros que serão batizados no século XVII de São 
João e Da. Marta, cortado por dois grandes rios: o "Berquó" ou "Brocó", que 
ainda hoje existe passando canalizado pelo Cemitério São João Batista, 
assim chamado no final do séc. XVII em lembrança de um dos proprietários 
locais, o Ouvidor Francisco Berquó da Silveira; sendo o outro rio o "Banana 
Podre", em grande parte também canalizado, passando paralelamente à 
Rua São Clemente, pelos terrenos de algumas mansões, estando a 
descoberto ainda em algumas propriedades (TEIXEIRA, 2011). 
 
 

Uma vez que a mão de obra produtiva até 1888 era escrava, pode ser que 

essas vastas extensões de terra tenham realmente sido ocupadas nas encostas 

pelos negros fugitivos, até porque a territorialização dos quilombos era algo muito 

instável e flexível, como já fora visto em termos gerais no processo de expansão do 

município do Rio de Janeiro. No século XIX, segundo Teixeira, o território onde hoje 

se localiza o Santa Marta já teve outros dois proprietários, e desde o século XVII fora 

batizado de Dona Marta.  

 
 

A área correspondente à Favela Santa Marta era parte da chácara de 
Francisco José Teixeira Leite, Barão de Vassouras (1804-84) [...] O 
proprietário seguinte da chácara do Barão de Vassouras, Abílio Cesar 
Borges (1824-91) era médico e educador. O Imperador D. Pedro II agraciou-
o em 1881 com o título de Barão de Macaúbas. (idem) 
 
 

―Em verdade, a primeira favela de Botafogo não foi ali. Já o recenseamento 

de 1920 registrava a existência de 63 barracos no Morro São João‖ (TEIXEIRA, 

                                                 
3
 Informações obtidas em entrevista concedida ao autor, no dia 02/08/2011. 
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2011). Independentemente da favela não ter sido a primeira no bairro, o que se pode 

auferir é que ―a primeira geração que ocupa a favela de Santa Marta são negros, em 

sua maioria, e são do norte fluminense e de Minas Gerais‖ 4. Também na opinião do 

senhor José Mário5, ―antes vinham o pessoal de Minas, do Espírito Santo, os 

próprios nordestinos‖.  

É possível sintetizar as justaposições cronológicas pela narrativa do livro 

Abusado: O Dono do morro Dona Marta de Cacos Barcellos (2003). ―Na década de 

1940, os barracos da Santa Marta abrigavam dezenas de famílias vindas do interior 

fluminense e de ex-escravos que migravam de Minas Gerais‖ (BARCELLOS, 2003, 

p. 64).  

Com relação aos motivos pelos quais essa massa populacional migrou para 

essa encosta, há certa discordância entre a historiografia encontrada em sites e a 

opinião de alguns moradores.  

A propriedade do solo já no início do século XX seria dos padres jesuítas, a 

partir da aquisição de chácaras circunvizinhas para expansão do colégio e da igreja 

de Santo Inácio. A migração de expropriados para região da Zona Sul carioca seria 

por melhores condições de vida, e a permanência no morro Dona Marta seria 

resultado de uma benesse que os jesuítas teriam proporcionado àquela gente. 

Segundo Milton Teixeira, desde 1924,  

 

Padre Natuzzi, homem piedoso, permitia que operários pobres e suas 
famílias estabelecessem moradia no Morro Dona Marta. Em 1929, com a 
queda dos preços do café no mercado mundial, muitos agricultores pobres 
do Vale do Paraíba migraram para o Rio. Padre Natuzzi acolheu a muitos, 
destinando-os ao Morro Dona Marta. [...] Todos (do morro São João) 
migraram para o morro Dona Marta atraídos pela oferta de trabalho nas 
obras do colégio e terras no morro oferecidas pela bondade de Padre 
Natuzzi (TEIXEIRA, 2011). 
.  
 

Entretanto, Itamar Silva contradiz essa informação e afirma categoricamente 

que ―isso não procede, porque, eu tenho 55 anos, nasci no Santa Marta. Eu 

acompanho o trabalho, quer dizer, dos jesuítas no Santa Marta desde o início e 

nunca essa história foi contada por nenhum  jesuíta‖. 

Também o presidente da ONG Eco expõe a sua versão dos fatos: 

 
 

                                                 
4
 Informações obtidas em entrevista concedida ao autor, no dia 02/08/2011.  

5
 Informações obtidas em entrevista concedida ao autor, no dia 21/07/2011.  
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Os jesuítas tinham na esquina daqui da Rua Guilhermina Guinle, onde hoje 
tem a construção de um prédio, ali tinha uma obra social e tinha um 
ambulatório médico também que atendia a população pobre de Botafogo, 
empregadas domésticas e tudo mais. E começou a aparecer ali algumas 
pessoas que davam o endereço São Clemente número 320, que é essa 
entrada dali, na São Clemente e atrás dessas pessoas que eles chegaram 
aqui descobrindo que essas pessoas chegavam do Santa Marta e aí um 
pouco começa a catequese o trabalho de catequese dos jesuítas, a partir 
desse contato. Então, não foi uma concessão dos jesuítas até porque isso 
era uma mata, então, imagina bem fechada.  
Para você tentar no início localizar os barracos no Santa Marta você vai ter 
um grupo pequeno na parte de baixo e um grupo maior na parte de cima. 
Então, você tem uma dinâmica que não tinha a ver o Santo Inácio, colégio 
Santo Inácio. Quer dizer o colégio Santo Inácio como os padres são os 
primeiros a chegar aqui a partir de 39 eles desenvolvem, então, todo um 
trabalho aqui depois de alfabetização, trabalhos sociais que a igreja vai um 
pouco desenvolver a partir de identificar essa população aqui, mas não 
como uma concessão, uma permissão desse segmento.

6
 

 
 

O que não se pode negar é que, mesmo com a enorme pressão dos 

movimentos de remoção das favelas, oriundos das intenções elitistas de reservar a 

zona sul carioca aos ricos, os movimentos da ala progressista da Igreja Católica 

foram de suma importância para a resistência dos moradores do morro Santa Marta. 

Dois ícones foram imprescindíveis nessa luta: o padre Velloso e o bispo auxiliar da 

arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Hélder Câmara, e mais tarde padre Hélio. 

Todos trabalharam em prol dos moradores. (BARCELLOS, 2003, p. 64-73).  

Caco Barcellos afirma que:  

 
 

Apesar das proibições ambientais, Dom Hélder mandou derrubar várias 
árvores do morro para a construção das capelas de Nossa Senhora 
Auxiliadora, e a de Santa Marta, no pico do morro. As duas igrejas 
tornaram-se um marco de suas obras sociais. Transformou a favela na 
principal beneficiária do Pacto Nacional Populista, que fundia as ações do 
segmento progressista da Igreja às práticas da política de proteção aos 
pobres de Getúlio Vargas. As capelas deram força para a fixação da favela, 
contra a campanha de remoção promovida por Carlos Lacerda desde os 
anos 40. Muitas vezes abrigaram trabalhadores sem teto, que chegavam 
em massa do Nordeste atraídos pela oferta de emprego nas obras da 
construção dos prédios de Copacabana. (BARCELLOS, 2003, p. 65).  
 
 

Nesse compasso, a urbanização da favela de Santa Marta foi se 

desenvolvendo a partir da intervenção da Igreja, com ajuda da iniciativa privada e 

por força dos próprios moradores. O sistema de mutirão foi a saída encontrada para 

contornar ―as barreiras impostas por Carlos Lacerda, então governador do Estado da 

Guanabara, que mandava reprimir obras de alvenaria no morro‖ (BARCELLOS, 

                                                 
6
 Informações obtidas em entrevista concedida ao autor, no dia 02/08/2011. 
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2003, p. 66). Vinte anos depois, com o sucesso do primeiro movimento de mutirão 

pela implantação e distribuição da água potável no morro, chegava a vez da luz 

elétrica, em 1964. Neste mesmo período, a Associação de Moradores realizou um 

plebiscito para dar nome aos logradouros da favela, a maioria votou nos nomes dos 

Padres Veloso e Padre Hélio para serem homenageados.  

Assim que Leonel Brizola chegou ao governo do Estado do Rio, em 1982, 

ele foi visitar a favela de Santa Marta, e com esse ato decretou 

 
 

a morte da política de remoção das favelas no Estado. E ela marcaria o 
início da fase de fixação dos barracos, segundo um projeto que previa a 
legalização de um lote para cada família de favelados, com a posterior 
urbanização das antigas áreas ilegais. [...] E quatro anos, de 1982 a 1986, a 
maioria das paredes de madeira dos barracos foi substituída pelas de 
alvenaria. Todos os becos e vielas foram pavimentados para evitar 
desabamentos como os que tinham ocorrido em 1965 e 1969. [...] 
Construíram-se 12 pontes nas áreas onde as crianças e idosos tinham 
maior risco de cair nos penhascos‖ (BARCELLOS, 2003, p. 72-73). 
 
 

Na fala do senhor Itamar Silva é possível obter um panorama da situação da 

favela durante os processos de urbanização. Segundo seu relato, a entrada da 

urbanização no Santa Marta  

 
 

se deu muito à mobilização dos moradores da época, com o padre Veloso, 
com a PUC e o que construiu uma proposta alternativa, mostrando que era 
viável eletrificar o morro. A primeira proposta de urbanização no Santa 
Marta ela vai acontecer aí em torno de 85, 86. Então, é governo Saturnino 
Braga. Tem uma mudança, um processo de redemocratização do Brasil e 
aqui no Rio você tem também uma mudança, tem na frente da prefeitura o 
Saturnino Braga no governo, que tinha umas propostas mais abertas. 
Então, a gente constrói a primeira proposta de urbanização do Santa Marta. 
E tem um fôlego muito curto, apesar de ter sido muito importante como 
iniciativa em 82, 83 já havia acontecido o Cantagalo, Pavão-Pavãozinho, 
aqui, começava então uma experiência de ter um escritório avançado e, etc. 
Mas nisso Saturnino caiu do governo, mudou, paralisou e a proposta de 
urbanização só voltou a ser discutida a partir de 99, quando mais uma vez 
os moradores chamaram uma assembleia aqui, que mobilizou o governador 
na época, o Garotinho, depois junto com o prefeito que era o Conde, num 
novo processo de discussão em torno da urbanização, que vai desaguar na 
proposta que começou a ser implantada aqui no final de 2003. 

7
  

 
 

A mudança de paradigma por parte do poder público, apesar de tardia, foi de 

grande importância para essa população. A atitude de reconhecimento e auxílio 

governamental evidenciava as mudanças futuras com relação ao tratamento 

socioespacial das camadas segregadas. Em relação ao fortalecimento dos grupos 
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criminosos, a favela assistiu à passagem do controle do morro das mãos dos 

banqueiros do jogo do bicho para a organização criminosa do narcotráfico 

(BARCELLOS, 2003). A possibilidade de ganhos fáceis e a falsa sensação de poder 

fez com que muitos jovens aderissem ao trabalho do tráfico de drogas. Com a 

entrada das armas pesadas no fim da década de 1980 e início de 1990, o morro 

assistiu a um dos períodos mais violentos da ocupação criminosa.  

Como o objetivo do trabalho limita-se a apresentar a história de ocupação do 

morro e seu desdobramento socioespacial diante das ações do poder público, não 

serão enfatizadas as questões relativas à disputa de facções pelo controle da venda 

de drogas. É importante ressaltar que nesse cenário de território abandonado e 

segregado pelo poder público sempre existiram forças criminosas oprimindo a 

maioria da população trabalhadora. Algumas tentativas de combate ostensivo desse 

comércio ilegal por parte da polícia não surtiram efeito benéfico aos moradores, pelo 

contrário, só os estigmatizou, de modo a manchá-los como criminosos.  

Um aspecto importante que relaciona o domínio paramilitar do tráfico ao foco 

deste trabalho de analisar o processo de turistificação do morro Santa Marta, diz 

respeito à vinda do cantor Michael Jackson em 1996, e será mais aprofundado na 

seção seguinte.  

Retomando o assunto sobre políticas públicas, um fato importante para a 

urbanização da favela foi o projeto do prefeito César Maia, em 1993, denominado 

Favela-Bairro, que objetivava implementar saneamento básico e melhorias na 

infraestrutura de acesso dos morros aos bairros próximos. O foco central do projeto 

era a integração da ―cidade partida‖8, conceito postulado por Zuenir Ventura. (1994).  

Mesmo que o Santa Marta não tenha sido diretamente contemplado com as 

medidas do Favela-Bairro, no governo Rosinha foram adotadas medidas pontuais de 

urbanização. 

Nesse processo, as normas de urbanização e regularização fundiária são 

estabelecidas a partir da Lei n° 3135 de 05 de dezembro de 2000 (Anexo 1). 

Em termos legais, as favelas cariocas passam a ser Área de Especial 

Interesse Social (AEIS). A sanção do prefeito atual, Eduardo Paes, através do 

Decreto nº 30870 de 3 de julho de 2009 (Anexo 2), considerou o direito de uso e 

                                                 
8
 Conceito criado a partir da política de exclusão no contexto da reforma de Pereira Passos. Segundo 

o autor: ―A cidade civilizou-se e modernizou-se expulsando para os morros e periferia seus cidadãos 
de segunda classe. O resultado dessa política foi uma cidade partida‖. 
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ocupação do solo no Santa Marta. Assim, o espaço continuou a ser urbanizado pelo 

poder público através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Entre 

todas as prerrogativas, o que vale destacar, a princípio, é a delimitação da favela, a 

ordenação das habitações por número de pavimentos, a delimitação das áreas 

públicas e privadas e a autorização de obras e concessão de habite-se.  

Por volta de 2009, no Santa Marta, é implantado o Posto de Orientação 

Urbanística e Social (POUSO), que dentre suas atribuições e deveres, era um órgão 

da prefeitura, encarregado de auxiliar os moradores na forma de construção de suas 

casas, ordenando gabarito na altura, noções de ventilação e estrutura e etc. 

Nesse contexto de urbanização, no governo de Sérgio Cabral, a favela 

recebeu a implantação do Plano Inclinado (bondinho, como a população rebatizou). 

Luiz Paulo Conde criou esse projeto ainda quando era prefeito da cidade e deu 

prosseguimento como vice-governador e secretário de Meio Ambiente do último 

Governo do Estado. Essa atitude permitiu que toda favela fosse integrada por meio 

de cinco estações. Sem sombra de dúvidas, essa iniciativa beneficiou muito a vida 

das pessoas, principalmente daquelas que moram na parte alta da favela. Além do 

mais, esse feito possibilitou maior fluxo de turistas, atraídos pela curiosidade de 

andar em um teleférico dentro de uma favela, e por estimular a visitação da favela 

mais íngreme da zona sul ―com cerca de 60 graus de inclinação‖ (BARCELLOS, 

2003, p. 74), sem ter que escalar (subir a pé).  

A maior atuação do poder público na favela Santa Marta ocorreu no governo 

de Sérgio Cabral, em 2008, através do projeto que nasceu dentro da Secretaria de 

Segurança Pública, conhecido como UPP. O projeto piloto teve como favela teste o 

Santa Marta, no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Em entrevista 

realizada em 27 de julho de 2011, o Capitão da Unidade de Polícia Pacificadora, 

Capitão Andrada, expôs o processo de implantação dessa ação no morro Santa 

Marta. Ele nos relatou como foi a recuperação do território, a realização de um dos 

principais objetivos da incursão e como seria a situação na favela dali em diante:  

 
 

Em novembro de 2008, o Comandante recebeu ordem para que nós 
fizéssemos uma entrada no Santa Marta. Nós reunimos aqui as equipes, né, 
os GATs, que são os grupos de ações táticas do próprio batalhão. 
Recebemos apoio também do Batalhão de Choque, do Batalhão de 
Operações Especiais (BOPE), do Batalhão Florestal e da Companhia de 
Cães. Então, com esse efetivo todo, nós fizemos uma incursão na 
comunidade, isso foi em 18 de novembro de 2008, que ocupamos a 
comunidade. Até então, ninguém sabia exatamente o que era, e ao término 
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da incursão, foi dado ordem pela secretaria de segurança que o efetivo 
continuasse no terreno, que a ocupação seria mantida. Então, algumas 
semanas depois, essa ocupação durou por uma semana aproximadamente, 
e o secretário de segurança chamou na época, Capitão Priscila, na época, 
eu e o comandante daqui do 2°BPM, o Coronel Albuquerque. Nós três 
fomos até a secretaria de segurança, sentamos com o secretário, o 
Beltrame (José Mariano Beltrame) e ele explicou pra gente que iam 
aproveitar o Santa Marta pra poder iniciar esse projeto, que seria uma 
ocupação permanente, que iam acabar aquelas entradas da polícia e 
aqueles confrontos, a polícia sai e o tráfico volta, a área volta a ser 
dominada pelo tráfico.  Então, esse projeto era para resgatar essas áreas, 
que estavam sob domínio do tráfico e que tinham sido perdidas pelo Estado. 
Então, os principais objetivos que ele passou pra gente eram esses: 
retomada de território e o término da violência. De que forma? Acabando 
com o armamento. Então, o objetivo é: retirar o armamento dessa 
localidade, dos marginais, fuzis, granadas, metralhadoras, pistolas; o 
objetivo é tirar armamento e retomar essa área para o domínio do Estado. 
Esse é um dos principais objetivos. 
 
 

Essa foi uma postura inédita da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. A 

entrada e a permanência de efetivos nos morros cariocas já haviam sido feitas com 

os DPOs e PCCs em anos anteriores. Como já foi explicitado, esse tipo de ação não 

funcionou porque parte da corporação acabou sendo aliciada pelo tráfico, 

corrompendo-se e passando a não combater mais o tráfico e sim a extorquir e/ou se 

omitir.  

Mas então, qual era o diferencial naquele momento? A diferença, de acordo 

com Itamar Silva, estava no fato de ―o Estado dizer que agora é uma nova polícia. A 

polícia são recém-formados, sem vícios dentro da polícia e que entram pra ficar com 

o apoio do Governo do Estado‖. De fato, o impacto na permanência de uma polícia 

―nova‖ e a estratégia do ―não confronto‖ com os traficantes, traz uma nova 

concepção à iniciativa, que conta com apoio total da sociedade e da mídia.  

Com o êxito da operação, o Estado pôde estabelecer novas formas de 

entrada na favela Santa Marta. A favela deixa de ser um caso de polícia e 

transforma-se em um caso social. Por isso, por meio de outros projetos referentes à 

infraestrutura, educação, cultura e arte, esporte e lazer, capacitação profissional e, 

principalmente turismo, é que talvez as distorções sociais possam ser minimizadas. 

 Em matéria publicada pelo jornal O Globo do dia 05 de junho de 2011, os 

autores Rogério Daflon e Selma Schmidt expuseram o novo debate que circunda as 

favelas cariocas. No texto, relatam que ―o Instituto Pereira Passos (IPP) deixou de 

classificar como favelas 44 localidades, que passaram a ser chamadas de 

comunidades urbanizadas‖. Mas para que esse novo termo não seja apenas mais 

um rótulo, é preciso que as mudanças estejam alicerçadas na política de retomada 
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do território pelo poder público através das UPPs, e que com isso, as leis em todos 

os sentidos sejam obedecidas tanto pelo governo quanto pelos moradores e 

prestadores de serviço.  

 
 
3.2 A CHEGADA DO TURISMO NA FAVELA SANTA MARTA  

 

 

A favela Santa Marta recebe turistas desde o início de sua ocupação 

populacional. Infelizmente, sem fonte documental, a única comprovação fica a cargo 

da fala dos moradores e de representantes da população residente. Segundo a 

entrevista em 21/07/2011, concedida pelo senhor José Mário, presidente da 

Associação de Moradores do Morro Santa Marta, sabe-se que ―o Santa Marta é uma 

favela que sempre teve turista aqui visitando o Santa Marta, morando, visitando. [...] 

Mesmo antes da UPP, antes da pacificação, o Santa Marta sempre foi bem visitado‖. 

O senhor Itamar Silva9, ao ser indagado sobre o início do processo de 

chegada dos visitantes no morro, informou que: 

 
 

O Santa Marta sempre atraiu muita curiosidade, talvez, por ser uma das 
favelas mais íngremes daqui do Rio, tá na zona sul tá muito próximo de 
tudo, então sempre chamou muita atenção o Santa Marta, sempre 
circularam pessoas aqui no Santa Marta. Eu costumo dizer que a própria 
Rainha Elizabeth veio no Santa Marta, pouca gente sabe disso, porque ela 
veio de uma forma escondida quando ela teve no Brasil, a embaixada da 
Inglaterra onde, hoje, é a prefeitura, aquilo ali era a embaixada da 
Inglaterra, então o Santa Marta sempre teve uma relação muito próxima. 
Então, quando a rainha esteve no Brasil em contato com algum padre 
talvez, ela veio sem imprensa e visitou a casa do próprio Túlio que na época 
era o presidente da Associação. Então, é isso, eu acho que sempre chamou 
atenção.  

 
 

A partir das informações dos dois moradores da favela Santa Marta, conclui-

se que a curiosidade dos turistas acontece no decorrer da sua história de ocupação 

sem identificarmos quais são os motivos, exceto pelo aspecto de natureza 

geográfica da encosta, como o próprio senhor Itamar Silva descreve. É possível 

pressupor que a proximidade com o Cristo Redentor, a visibilidade do Pão de Açúcar 

e a sensação de estar em um ponto com vista privilegiada do bairro de Botafogo, 

possam ser fatores de motivação para a visitação dos turistas. Ele aponta a estada 

do cantor Michael Jackson como o principal momento de inserção da favela no 

                                                 
9
 Informações obtidas em entrevista concedida ao autor, no dia 02/08/2011.  
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cenário mundial. Depois disso, outros famosos começaram a visitar o morro, como 

Madonna e Alicia Keys, por exemplo.  

Os motivos para escolha dessa favela, em meio a tantas da cidade do Rio 

de Janeiro, são relatados no livro Abusado: O dono do morro Dona Marta, do 

jornalista e escritor Caco Barcellos. O protagonista do livro recebe o pseudônimo de 

Juliano VP, conhecido como o ―dono do morro‖ na época. O traficante relata ao 

jornalista que  

 

A Santa Marta ainda disputava com a Rocinha a escolha como cenário das 
gravações do clipe da música ―They don´t care about us‖, de Michael 
Jackson. Juliano achou que o nome da música — ―Eles não se importam 
com a gente‖ — sintetizava a condição de quem mora nas favelas do Brasil 
(BARCELLOS, 2003, p. 327). 

 
 

A empolgação do dono do morro tinha outro motivo, além de expor as 

precárias condições de vida da população nesta favela carioca. O acontecimento 

seria uma ótima ―campanha de marketing para seu governo‖, mostrando na prática, 

a marca da nova geração de narcotraficantes no morro Santa Marta. A escolha da 

locação do clipe também não foi por acaso. As relações de poder e afinidades estão 

evidenciadas e foram cuidadosamente balanceadas entre os traficantes e a 

produção do clipe (BARCELLOS, 2003). 

O fator decisivo, prioridade do diretor Spike Lee, foi  

 
 

a paisagem deslumbrante com seus contrastes: à frente do morro está o 
espelho da lagoa Rodrigo de Freitas, cercada de prédios luxuosos; atrás, o 
mar da baía de Guanabara; à esquerda, a montanha banhada pelo mar, que 
forma uma das imagens mais conhecidas no mundo, o Pão de Açúcar; e à 
direita, outro cenário carioca famosíssimo, o Corcovado e várias favelas, 
entre elas a Santa Marta, que nunca aparecem nos cartões-postais embora 
estejam aos pés do Cristo Redentor (BARCELLOS, 2003, p. 328).  
 
 

O morro Santa Marta destaca-se como a favela na qual o cantor Michael 

Jackson gravou seu clipe. Nota-se que a territorialidade neste momento é 

inteiramente dominada pelo tráfico, que ao seu modo, orquestrava diretrizes de 

segurança aos seus interesses. As dicotomias luxo/lixo, riqueza/pobreza, 

atenção/abandono do poder público, entre o cenário da Zona Sul do Rio de Janeiro 

e a realidade da favela Santa Marta, sincronizavam-se precisamente na proposta do 

clipe.   
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Essa visita do cantor ao morro significou o mencionado impacto midiático 

capaz de gerar, pelo menos naquele momento, a informação de que existe uma 

favela situada no meio do bairro de Botafogo, na zona sul carioca, e que se chama 

favela de Santa Marta.  

Pode ser que a partir desse momento, os turistas do tipo alocêntrico10 

tenham sido atraídos pela curiosidade de conhecer, em primeiro lugar, uma favela 

que já era há muito tempo um território estereotipado no imaginário das pessoas, em 

segundo lugar, conhecer o lugar palco da gravação do clipe do ―Rei do pop‖.  

Na verdade, de 1996 até 2008, se há algum registro da visitação de turistas 

propriamente ditos, é algo muito incipiente, esporádico e irregular. ―Os turistas 

anteriormente a UPP, eles vinham a convite de ONGs‖, como afirma o presidente da 

Associação. O morador Thiago Firmino11 confirma o papel das ONGs como um 

canal de ligação entre os visitantes e a favela. Na contextualização de Thiago, a 

conexão entre pessoas de fora e moradores começou 

 
 

mais ou menos 2007 que (eu) trabalhava em várias ONGs, algumas ONGs 
aqui faziam trabalho social e vinha muito pessoal de fora, gringo, 
estrangeiro tava com a gente direto todo mês tinha grupo vindo, de 
universitário, o pessoal de fora. Então, a gente vivia apresentando o morro, 
a comunidade. [...] Então meio que natural, informal. Aí (eu) já vinha 
fazendo, fazia pouco né, uma vez por mês pegava um grupinho aí um mês 
e meio pegar um grupo ou dois, um às vezes ―bombava‖ um pouquinho. 
―Bombar‖ era dois por mês, é fraco né, porque tinha tráfico no morro era 
muito tiroteio intenso vira e mexe não tinha como tu levantar uma bandeira, 
sozinho no meio do mato, assim, na confusão que era antigamente.  
  
 

É a partir dessa fase que um pequeno grupo de moradores passa a trabalhar 

informalmente como guia. Thiago Firmino12 expõe que a chegada dos projetos 

sociais pelas ONGs favoreceu a entrada dos turistas, principalmente estrangeiros. 

Mas também explica a dialética que deveria haver na época de maior apogeu do 

tráfico de drogas, pois os conflitos com facções rivais e policiais eram constantes. 

Como consequência, havia a dificuldade da visitação de turistas por conta própria e 

até mesmo por intermédio das empresas turísticas. O pesquisador questiona sobre a 

interação entre o morador e o poder local do tráfico, se havia algum empecilho. 

                                                 
10

 S.C. Plog. Why destination areas rise and falt in popularity. In: Tourism destination. Nova York: The 
Cornoel H.R. A. Quartely, 1974. 
11

 Informações obtidas em entrevista concedida ao autor, no dia 08/08/2011. 
12

 Informações obtidas em entrevista concedida ao autor, no dia 08/08/2011. 
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Thiago afirmou que era preciso avisar, ―por segurança‖ sobre os passeios para dar 

ciência à facção criminosa. Tal como afirma o morador: 

 

(Autor do trabalho) Vem cá, você, nessa época que ainda existia o tráfico, 
eles atrapalhavam de alguma forma, pediam alguma grana? 
(Thiago) Não pediam, na verdade, por segurança assim de, ―o pessoal‖ 
saber que tinha movimentação de gringo com máquina fotográfica e tal.  Oh, 
hoje vai vir um grupo comigo aqui, grande e tal. Avisava sim! 
(Thiago narrando como seria a fala dos traficantes) Olha aqui pô, tem um 
monte de gente de máquina fotográfica de mochila nas costas. 
(Thiago narrando como seria a fala dos traficantes) Não, é o pessoal que tá 
com o Thiago aí. 
(Thiago) Tanto que eu me lembro da minha época de TV comunitária. Era 
uma das únicas pessoas da galera assim eu, meu irmão, minha, irmã e uma 
galera da TV comunitária que andava de máquina fotográfica e registrava 
fotografia antigamente. Que alguém levantou máquina antigamente filho. 
Ah! Era fuzil no peito!  
 
 

Esse foi o quadro no qual a turistificação do morro Santa Marta começa a se 

configurar. Vale ressaltar que nenhuma melhoria na infraestrutura específica para o 

turismo foi realizada pelo poder público. Em outro momento, a autorização do 

Projeto de Lei n° 4.405/06, de autoria da vereadora Lílian Sá e sancionado pelo 

prefeito César Maia, justificava a inclusão da favela da Rocinha como parte do 

roteiro turístico oficial da cidade do Rio de Janeiro‖ (FREIRE-MEDEIROS, 2009, p. 

49). Tal medida representou uma mudança de paradigma na ação do poder público 

em induzir a comercialização do turismo nas favelas. 

Segundo o senhor ―Zé Mário‖13, (como é conhecido o presidente da 

Associação dos Moradores do Morro Santa Marta), ―o boom14 mesmo foi depois da 

pacificação, porque se criou o Rio Top Tour na nossa comunidade, na Secretaria de 

Turismo, Esporte e Lazer, e passou a fazer parte do calendário da cidade.‖  

No que concerne à chegada das operadoras de turismo no morro, a 

pesquisa realizada para o presente trabalho não conseguiu obter com nenhum 

entrevistado uma data precisa da comercialização do roteiro Santa Marta, anterior à 

época da pacificação. No entanto, Raffael Ricci15, diretor da Jeep Tour aponta que 

somente após a chegada do poder público na favela, em 2008, sua empresa 

começou a fazer esse roteiro. A partir desse momento, não somente a Jeep Tour, 

mas outras agências de passeios turísticos começam de uma forma mais 

                                                 
13

 Informações obtidas em entrevista concedida ao autor, no dia 21/07/2011. 
14

 Expressão usada no sentido do grande aumento no fluxo de turistas dentro do morro Santa Marta. 
15

 Informações obtidas em entrevista concedida ao autor, no dia 03/08/2011. 
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contundente a vender o turismo na favela Santa Marta, mesmo sem haver um 

comércio expressivo.  

Para ocupar efetivamente as áreas pacificadas, o governo implementou 

projetos de inclusão social no intuito de minimizar as disparidades socioeconômicas.  

A implantação desses projetos foi viabilizada pela pacificação de áreas antes 

marginalizadas, e o projeto Rio Top Tour configura-se como a principal alternativa 

nesse sentido, no âmbito da atividade turística. 

 
 

3.3  PROJETO RIO TOP TOUR 
 
 

Esta seção concentra-se na análise da trajetória da atividade turística no 

morro Santa Marta, em decorrência da vontade política do poder público a fim de 

formalizar essa atividade, materializada no projeto Rio Top Tour, desenvolvido pelo 

Governo do Estado a partir de 2010.  

Nesta seção, pretende-se descrever o projeto, os agentes sociais envolvidos 

e suas possíveis realizações.  

As fontes de informações disponíveis sobre o projeto Rio Top Tour são 

aquelas encontradas nos sites do Ministério do Turismo, do governo do Estado e da 

Prefeitura do Município do Rio de Janeiro. Além dessas fontes, foi utilizada a 

entrevista com a coordenadora do projeto16. 

Buscando melhor compreensão das zonas de influência e atribuições de cada 

agente social envolvido no processo de turistificação por meio do projeto Rio Top 

Tour, elaborou-se um diagrama de contexto (Figura 1). A inclusão da sequência de 

setas auxilia a correlação dos apoios, das parcerias e dos convênios estabelecidos 

pelos órgãos, instituições, empresas e residentes locais.  

 
 

                                                 
16

 Entrevista realizada em 12/04/11. 



53 

 

 
Figura 1: Diagrama de articulação dos agentes sociais envolvidos no Projeto Rio Top Tour 
Fonte: Elaboração própria do autor.  

 
 

O Ministério do Turismo, órgão que tem como objetivo ―desenvolver o turismo 

como uma atividade econômica sustentável, com papel relevante na geração de 

empregos e divisas, proporcionando a inclusão social (MTur, 2011)‖, em linhas 

gerais, apoiou financeiramente e acompanhou a formulação do projeto regional Rio 

Top Tour. Segundo a secretária de Turismo, Esporte e Lazer, na época, Márcia Lins, 

esse projeto já vinha sendo discutido junto ao Ministério do Turismo há cerca de um 

ano. Antes da inauguração do projeto, os profissionais ligados à sua implementação 

atuavam na favela Santa Marta levantando o potencial turístico, ouvindo e 

elaborando o perfil dos moradores. 

 De acordo com a coordenadora do projeto, Mônica Rodrigues, o objetivo ―é 

fomentar, induzir o turismo e preparar minimamente aquele morador. E depois a 

gente sai e o morador vai fazer do turismo o que uma agência do turismo faz, o que 

um hotel faz. Ele vai passar a ser um empreendedor local do turismo e aí ele vai 

aprender nesse processo‖.17 

                                                 
17

 Entrevista concedida ao autor em 12/04/11. 
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Segundo o texto de Juliana Romar, disponibilizado no site da prefeitura do Rio, 

este é um projeto piloto, desenvolvido dentro da Secretaria de Turismo, Esportes e 

Lazer que tem como pré-requisito a pacificação das áreas favelizadas. Através de 

parcerias com órgãos públicos e instituições privadas, o projeto pôde se 

desenvolver. A Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, através da Turisrio18 se 

propôs a implantar a sinalização turística bilíngue; a promover a divulgação turística 

em outros setores da sociedade; a instalar placas informativas espalhadas por toda 

a favela e a instalar um quiosque de informação na Praça Corumbá, situado na 

subida do morro.  

É importante ressaltar que o lançamento do projeto aconteceu em 30 de agosto 

de 2010. A continuidade da divulgação fora do morro, porém, foi suspensa devido ao 

processo eleitoral no mês de outubro. A colocação das placas foi considerada pelo 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como propaganda do atual governo. 

Com a continuidade do mandato de Sérgio Cabral, por questões políticas, 

ocorreu o desmembramento, em dezembro do mesmo ano, da Secretaria de 

Turismo, Esporte e Lazer em duas secretarias distintas: a Secretaria de Turismo e a 

Secretaria de Esporte e Lazer. Esses episódios adiaram o pleno desenvolvimento do 

projeto. 

Para consolidar a iniciativa empreendedora do projeto Rio Top Tour, a 

Secretaria de Turismo agregou também o auxílio da agência de fomento do governo 

estadual, a INVESTE RIO, órgão vinculado à Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços do Estado do Rio de 

Janeiro. ―A INVESTE RIO tem como missão fomentar o desenvolvimento econômico 

do estado, por meio da concessão de financiamentos e da prestação de serviços 

financeiros, com responsabilidade socioambiental e boas práticas de governança‖ 

(INVESTE RIO, 2011). 

No caso do projeto de turismo Rio Top Tour, caberia àquela agência fornecer 

microcrédito aos moradores que desejassem abrir seu próprio negócio e para os 

comerciantes ampliarem e/ou reestruturarem seus negócios, de preferência para 

trabalharem em prol do turismo no morro.  

                                                 
18

 Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, empresa estatal de economia mista, 
vinculada à Secretaria de Turismo, que tem, entre outras atribuições, a de gestora da política de 
turismo do governo, em consonância com o Plano Diretor de Turismo. 
Fonte:<http://www.turisrio.rj.gov.br/default_institucional.asp> 
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Com os contratempos já mencionados desde a inauguração, a ajuda do 

microcrédito ao projeto ficou prejudicada após a retomada do Complexo do Alemão 

por parte do poder público, e no início de 2011, com as tragédias pluviométricas na 

região serrana do Estado. A ―Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro é 

responsável pelo Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses 

(FREMF). Em razão desses fatos, a INVESTE RIO foi obrigada a deslocar seus 

recursos financeiros para essas questões emergenciais.19  

Para os moradores que já estavam trabalhando com a venda do serviço de 

guia e/ou tinham interesse em se capacitar nesta área, uma outra parceria do projeto 

foi firmada com o Colégio Estadual Antônio Prado Júnior. 

O colégio oferece um curso de formação técnica para guia de turismo, voltado 

para pessoas maiores de 18 anos e com o ensino médio concluído. A ideia inicial do 

projeto era formalizar a subida dos turistas nas favelas pacificadas com a presença 

guiada desses estudantes em processo de estágio, remunerados na forma de bolsa-

salário.  

Estabeleceu-se inicialmente que os estagiários (alunos do Colégio Prado 

Júnior) trabalhariam com a remuneração da bolsa-salário, e o morador participante 

da oficina de guia de turismo poderia acompanhar o serviço de guiamento para 

aprender, na prática, como deveria ser feito. Ao término da duração do curso, quem 

estivesse estimulado para trabalhar como guia turístico poderia estudar no colégio 

para aprimorar-se como guia profissional, tendo em vista que a Secretaria de 

Turismo, Esportes e Lazer havia reservado vinte vagas para os moradores do Santa 

Marta.20  

No que tange à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, seu papel consiste 

em ser ―responsável pelo apoio logístico para a coleta de lixo, contenção de 

encostas e emissão de alvarás para os moradores que desejarem participar do 

programa‖21. 

Para que o projeto de formalização do turismo na favela Santa Marta se 

concretizasse, a Turisrio firmou uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), que é uma ―entidade privada sem fins 

                                                 
19

 Explicação do hiato entre os objetivos do projeto e as ações concretas realizadas relatadas pela 
própria coordenadora do projeto Rio Top Tour em entrevista concedida ao autor, no dia 12/04/2011. 
20

 Informações obtidas em entrevista concedida ao autor, no dia 12/04/2011. 
21

 Fonte: <http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?article-id=1089271> Acesso em: 
18/10/11. 

http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?article-id=1089271
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lucrativos, cuja função é promover a competitividade e o desenvolvimento 

sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno porte. O SEBRAE promove 

programas de capacitação, estímulo ao associativismo, desenvolvimento territorial e 

acesso a mercados‖ (SEBRAE/NA, 27/09/2011).  

Com relação ao projeto, o SEBRAE se propôs a oferecer uma oficina de 

empreendedorismo aos interessados. A entidade foi responsável por identificar 

possíveis atividades econômicas locais favoráveis ao desenvolvimento da atividade 

turística no morro, e depois, capacitar profissionalmente os moradores e 

comerciantes locais. De acordo com o coordenador de projeto em turismo do 

SEBRAE, Jarbas Modesto22, o curso foi ministrado com ―metodologia da nossa 

matriz educacional, aplicada a partir das características que são as seguintes: busca 

de oportunidades e iniciativa, persistência, comprometimento, exigência de 

qualidade e eficiência, correr riscos calculados, estabelecimento de metas, busca de 

informação, planejamento e monitoramento sistemático, persuasão e rede de 

contatos, independência e autoconfiança‖. A metodologia foi aplicada juntamente 

com os treinamentos, e posteriormente, foi feita uma avaliação final em termos de 

resultados. 

 A agência Jeep Tour é uma das empresas pioneiras no Brasil em 

comercializar passeios turísticos nas favelas cariocas. As informações sobre a 

participação da empresa no projeto foram obtidas por meio dos relatos da 

coordenadora23 do projeto Rio Top Tour e do próprio diretor da empresa 24, uma vez 

que ambos fizeram menção à participação da Jeep Tour no processo de elaboração 

do roteiro de passeio na favela Santa Marta.  

A empresa foi chamada para a primeira reunião a fim de definir atrativos 

turísticos passíveis de serem comercializados. Com a visão de mercado, a empresa 

sugeriu algumas atividades de produtos e serviços que poderiam ser elaboradas e 

disponibilizadas no decorrer do trajeto, de modo que as atitudes dos turistas 

valorizassem a população local. Vale lembrar que segundo o próprio diretor da Jeep 

Tour, a empresa chegou a visitar a favela logo depois da consolidação da 

pacificação, ou seja, antes do projeto Rio Top Tour.  

                                                 
22

 Questionado sobre a carga horária de 16 horas no curso ministrado pelo SEBRAE o coordenador 
respondeu os motivos por email em 03/09/2011. 
23

 idem 
24

 Informações obtidas em entrevista concedida ao autor, no dia 03/08/2011. 
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Na verdade, o projeto de pacificação das favelas cariocas foi o que viabilizou 

a iniciativa de outras secretarias para implementar projetos de outros segmentos 

socioeconômicos e culturais no Santa Marta. É possível destacar uma série de 

eventos culturais e artísticos como festival de jazz, de samba, semana do funk e arte 

grafite, desfile de moda, entre outros. 

As UPPs tiveram seu projeto piloto desenvolvido na favela Santa Marta, pois 

de acordo com o Capitão da UPP – Santa Marta25, logisticamente, a incursão nesta 

favela era favorável: duas entradas apenas, delimitação geográfica pela encosta, 

área da favela entre um muro e o plano inclinado, além de ter como ponto de apoio o 

2º BPM quase em frente ao morro. A proposta desse projeto foi desarmar os grupos 

criminosos e retomar o território. Vale ressaltar que esta foi a única incursão da 

cidade do Rio de Janeiro que fez uso do efeito surpresa, uma vez que ninguém do 

morro ou da corporação sabia da intenção de permanência no território. 

Com o passar do tempo, o fluxo de visitantes retornou, e a patrulha da UPP 

passou a orientar sobre como subir e onde se localizavam determinados pontos da 

favela. Mesmo sendo fora das suas atribuições, de forma espontânea o efetivo da 

UPP Santa Marta criou certo know how a respeito dos pontos de maiores índices de 

visitantes no morro. Esse conhecimento foi útil à coordenação do projeto Rio Top 

Tour, ajudando assim a identificar e selecionar os atrativos turísticos locais.  

Outro aspecto importante desse modelo de ocupação policial foi a iniciativa da 

polícia no intuito de aproximar a população local e minimizar os resquícios de 

animosidade que durou décadas, assim como a brutalidade e a violência na guerra 

entre traficantes e policiais.  

Afirma o Capitão Andrada26, responsável pela unidade no local, que depois da 

ocupação, a UPP trouxe a SUDERJ e a FIRJAN para atuar na socialização e na 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.   

Desde o início da década de 1970 existe uma organização não governamental 

no morro Santa Marta denominada Eco. Tal organização é relacionada às questões 

políticas e socioculturais do morro. Por ter sido citada nos relatos da coordenadora 

do projeto Rio Top Tour27, o autor considerou importante ouvir o posicionamento do 

                                                 
25

 Informações obtidas em entrevista concedida ao autor, no dia 27/07/2011. 
26

 idem 
27

 Informações obtidas em entrevista concedida ao autor, no dia 12/04/2011. 
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presidente da ONG em relação ao turismo no morro Santa Marta e à presença do 

poder público através do projeto Rio Top Tour.  

 Os agentes sociais envolvidos diretamente no processo de turistificação do 

morro são esses descritos na seção. Entretanto, sabemos que existem outros 

agentes de mercado e outras ONGs que também participam da comercialização do 

produto favela. Entretanto, para os limites desse trabalho, como já foi explicitado, os 

nomes citados na entrevista da coordenadora do projeto foram determinantes na 

delimitação desses agentes.  
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4 O OLHAR DOS AGENTES SOCIAIS SOBRE A TURISTIFICAÇÃO DO SANTA 

MARTA 

 

 

Neste capítulo, inicialmente serão apresentadas as escolhas da amostra, o 

tipo, as limitações porventura ocorridas, os principais recortes e as dificuldades 

encontradas ao longo da pesquisa. A seguir serão descritos os resultados das 

pesquisas quantitativa e qualitativa, realizadas com os diversos agentes sociais 

envolvidos com o processo de turistificação do Morro Santa Marta. 

O trabalho de pesquisa dividiu-se em etapas distintas. A primeira consistiu em 

um estudo bibliográfico, o qual precedeu à pesquisa de campo. Na etapa seguinte, 

no intuito de analisar o processo de turistificação do morro pelo ponto de vista do 

morador, foi elaborado um formulário (Apêndice A) composto por 30 perguntas, 

dentre as quais constavam perguntas objetivas, discursivas e com escalas tipo 

Likert.  

Nas nove questões iniciais foram determinadas as variáveis socioeconômicas 

da população residente, a fim de orientar a pesquisa para possíveis cruzamentos de 

dados em relação à atividade turística no local e o programa implantado pelo 

governo estadual.  

Na questão 10, a população foi indagada sobre o reconhecimento de seu 

espaço de moradia como um lugar de atração turística e, nos casos afirmativos 

(questão 11), qual seria para eles o ícone de referência desta atratividade.  

Na questão 12, foram indicados aos moradores, de forma aleatória,  possíveis 

acontecimentos que possam ter favorecido a chegada de turistas à favela. A questão 

13 foi elaborada para identificar se o morador percebeu que a implantação do 

projeto de pacificação influenciou diretamente o aumento na visitação de turistas.  

A questão 14 foi elaborada a partir da observação da realidade na favela pelo 

autor deste trabalho, além do depreendido de leituras específicas. Através dessa 

interpretação, a questão pedia a opinião do morador, seguindo uma escala de 

valores de 1 a 5, acerca das motivações do turista para visitar a favela, tais como: a 

prática de esportes; as festas, shows, cultura e arte; a vista panorâmica; a 

população; conhecer o cotidiano na comunidade; as moradias: tipo de arquitetura. 

Na escala de valores proposta, o nível 1 corresponde ao fator que mais atrairia o 

turista e sucessivamente até o número 5, que seria o fator de menor atração. 
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As questões 15 a 21 foram especificamente elaboradas para saber qual a 

opinião dos moradores em relação ao projeto, qual o grau de participação da 

comunidade, possíveis sugestões e quais seriam os impactos efetivos do turismo 

estimulado pelo projeto na atividade comercial da favela.  

A questão 22 refere-se ao consumo dos turistas no comércio já existente, 

sempre na ótica do morador. A questão 23 foi elaborada no intuito de perceber qual 

era o entendimento dos moradores acerca da distribuição dos rendimentos gerados 

pela atividade turística.  

Na última seção do formulário (questões 24 a 30), foi utilizada novamente a 

escala Likert com valores entre 1 e 8, para avaliação das afirmativas obedecendo à 

seguinte ordem: 1) discordo totalmente; 2) discordo; 3) discordo em parte; 4) tanto 

faz; 5) concordo em parte; 6) concordo; 7) concordo totalmente, 8) não sei 

responder.  

O formulário foi aplicado em uma amostra aleatória, calculada a partir do total 

da população residente da favela (10.000 habitantes aproximadamente, de acordo 

com o site do Governo Estadual). Apoiado no recurso para cálculo de amostra 

disponibilizado pelo website Raosoft28, considerando a margem de erro para 5% 

para mais ou para menos, definiu-se uma amostra de 377 entrevistas, arredondada 

para 400 por critério do autor, para melhor adequação dos percentuais. No decorrer 

deste trabalho, recebemos, no mês de outubro de 2011, a informação do IBGE de 

que a população do Santa Marta aumentou 6% de acordo com o censo de 2010, o 

que retifica a população para cerca de 4.800 pessoas, destoando da informação 

inicial de 10.000 habitantes. 

Entretanto, essa alteração não invalida a pesquisa de campo, pois a amostra 

está em torno de 10% baseada nessa nova informação, o que acabou por endossar 

os números encontrados. 

A aplicação dos formulários ocorreu após a prévia exposição do objetivo da 

pesquisa e da identificação da equipe do Curso de Turismo da Universidade Federal 

Fluminense junto à Associação de Moradores do Morro Santa Marta. A entidade se 

predispôs a divulgar, via sistema de alto-falantes da favela, o período da pesquisa, 

os motivos e as intenções. A equipe foi composta por cinco alunas do curso de 

Turismo da UFF.  

                                                 
28

  http://www.raosoft.com/  

http://www.raosoft.com/
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No período de 4 de abril a 30 de maio de 2011, as pesquisadoras aplicaram 

os formulários em toda extensão do morro, sendo que cada pesquisadora foi 

responsável por um conjunto de 80 formulários. Para que houvesse homogeneidade 

na coleta de dados, cada pesquisadora ficou em uma faixa de atuação dentro do 

limite da favela. Cada faixa era denominada como setor I, setor II, setor III, setor IV e 

setor V na ordem de baixo para cima. Para a definição de cada setor, foram 

utilizados os níveis de embarque e desembarque do Plano Inclinado (Figura 2). 

Cada pesquisadora poderia abordar qualquer pessoa dentro da sua 

respectiva faixa setorial, desde que fosse maior de 14 anos e residente no morro. 

Caso a coleta fosse feita no local de residência do morador, o pesquisador deveria 

desconsiderar, pelo menos, duas casas antes de abordar outro morador, no intuito 

de evitar o viciamento das respostas.  

Para a coleta de dados foram enfrentados diversos obstáculos: encontrar os 

moradores no período diurno, uma vez que muitos saem para trabalhar pela manhã, 

retornando após o anoitecer. Em muitos lares encontravam-se crianças sem a 

presença de um adulto, o que inviabilizava a aplicação do formulário; as mães que 

estavam com filhos de colo não conseguiam completar a pesquisa em alguns casos. 

A exatidão quanto à espacialização de uma residência para outra era dificultada pelo 

tipo de terreno, bastante íngreme e acidentado, assim como pela irregularidade das 

ruas, vielas e becos.  
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A esfera vermelha indica o quiosque de informações turísticas na Praça Corumbá. 

Figura 2: Mapa com a definição dos setores delimitados para as entrevistas 
Fonte: Elaboração própria a partir do folder do Rio Top Tour. 
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Concluída a coleta, diante dos 400 formulários preenchidos, realizou-se a 

tabulação dos dados a partir do software Excel, da seguinte forma: primeiro foi feita 

uma tabulação geral, reunindo as 400 respostas de cada questão. Posteriormente, 

foi realizada uma tabulação final com o total de trinta e uma tabelas, incluindo os 

cinco setores.  

Na fase qualitativa da pesquisa foram elaboradas seis entrevistas 

semiestruturadas com os principais agentes sociais envolvidos no processo de 

turistificação da favela Santa Marta: a coordenadora do projeto Rio Top Tour, 

Mônica Rodrigues; o presidente da Associação de Moradores do Morro Santa Marta, 

José Mário; o capitão da Unidade de Polícia Pacificadora do morro Santa Marta, 

Capitão Andrada; o presidente da ONG Eco no morro Santa Marta, Itamar Silva; o 

diretor da agência de passeios turísticos Jeep tour, Raffael Ricci, e o morador e guia 

local, Thiago Firmino29. 

Com a coordenadora do projeto foram abordados os seguintes pontos: o que 

determinava o morro Santa Marta como lugar turístico; por que o morro foi escolhido 

para ser pioneiro nesse projeto; origens do projeto Rio Top Tour; objetivos, metas, 

etapas, cronograma, metodologia e parceiros; como o projeto foi financiado; grau de 

envolvimento dos moradores no planejamento e na implantação; se houve alguma 

proposta sugerida pela população; como foi o processo de seleção dos participantes 

do projeto; se houve algum tipo de remuneração; em caso positivo de quem era a 

responsabilidade pela remuneração; se foi prevista a participação de algum agente 

de mercado; como ficou o projeto a partir do desmembramento da Secretaria de 

Turismo, Esporte e Lazer em duas; se já havia algum resultado até agora e se 

outras favelas serão beneficiadas por este projeto. 

No início da entrevista as questões foram lidas para a coordenadora, a fim de 

que ela pudesse organizar suas respostas. Entretanto, ao iniciar a entrevista ela se 

pronunciou sem intervalos, sem dar chance para o pesquisador questioná-la entre 

uma dúvida e outra. Dada a inexistência de documentos oficiais disponíveis sobre o 

projeto, a fala da coordenadora tornou-se o discurso oficial do Poder Público, que 

serviu de texto base para a elaboração das demais entrevistas.  

                                                 
29

 As entrevistas com os agentes sociais envolvidos na turistificação do morro Santa Marta seguiram 
essa ordem: Coordenadora do projeto Rio Top Tour em 12/04/2011; Presidente da Associação de 
Moradores do morro Santa Marta em 21/07/2011; Capital da Unidade de Polícia Pacificadora em 
27/07/2011; Presidente da ONG Eco em 02/08/2011; Diretor da empresa Jeep Tour em 03/08/2011; 
morador e guia local em 08/08/2011. 
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A partir das informações cedidas e dos nomes citados, o trabalho foi 

ganhando novas amplitudes.  

 Cumpre ressaltar que os roteiros de entrevista aplicados aos agentes 

envolvidos não foram padronizados. As perguntas foram elaboradas de acordo com 

o posicionamento funcional e ideológico em relação ao tema. 

O passo seguinte foi ouvir o discurso do presidente da Associação de 

Moradores, como representante legítimo da favela envolvida no projeto. Apesar de 

ter sido postergada muitas vezes, a entrevista foi realizada. A sequência das outras 

entrevistas foi acontecendo de acordo com a disponibilidade de cada entrevistado. 

Importante frisar que à medida que as entrevistas foram sendo desenvolvidas, as 

informações obtidas eram previamente consideradas para a próxima entrevista e 

assim sucessivamente. As críticas da população, colhidas informalmente durante a 

pesquisa de campo, e os resultados parciais obtidos no decorrer da tabulação foram 

redirecionados para os entrevistados, após a entrevista da coordenadora. O roteiro 

das entrevistas semiestruturadas encontra-se na íntegra no Apêndice D deste 

trabalho. 

 Após o término das entrevistas, foi feita a transcrição em sua forma original 

(de diálogo); em seguida, dadas as semelhanças de perguntas e/ou respostas, 

procurou-se separar os conteúdos por convergência, encadeamento de ideias e/ou 

antagonismos relacionados aos pressupostos e objetivos do trabalho.  

  
 
4.1 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA QUANTITATIVA 
 
 

Com relação à amostra, 12,75% residem de 16 a 20 anos no morro Santa 

Marta, seguidos de 11,25% entre 21 a 25 e 26 a 30 anos, respectivamente. Em 

relação ao gênero (questão 2), os homens representam 48,75% e as mulheres, 

51,25%,ou seja, a pesquisa expõe certo balanceamento equitativo no contingente. 

Nos setores I e III, os homens são a maioria com 52,50% e 53,75%. Já nos demais 

setores II, IV e V, as mulheres sobressaem com 58,75%, 52,50% e 51,25%, nessa 

ordem. Na pesquisa, a faixa etária (questão 3) de maior representatividade ficou em 

30,75% para os moradores entre 35 a 50 anos.  

A maioria dos entrevistados (62,25%) é de solteiros (questão 4), seguidos 

pelos casados (30%) e outros tipos de relacionamentos (4,75%).  
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O grau de escolaridade (questão 5) tem no ensino fundamental incompleto a 

faixa de maior incidência (30,75%), seguido do ensino médio completo (27%) e do 

incompleto (21%), enquanto o ensino superior representa 1%, o que se reflete 

diretamente no tipo de ocupação profissional.  

Merecem destaque as funções exercidas (questão 6) como vendedor (5,5%), 

serviços gerais (6,25%) e construção civil (4,75%). Entretanto, 7% são aposentados, 

8,25%, desempregados e 12,75% são estudantes.  

Na questão 7, apesar de a maioria ser assalariada (47,25%), a faixa dos 

trabalhadores autônomos representa 19,50%. A renda familiar (questão 8) não 

passa de dois salários mínimos (R$1.090,00) para 50% dessa faixa assalariada, e 

em 25,25% da amostra, a renda familiar está abaixo de R$ 545,00 por mês.  

Sobre a renda per capita (questão 9), o percentual diminuiu e passa para 

41% da amostra que ganha até um salário mínimo. Os que recebem mais de um ou 

até dois salários mínimos representam 33,75%; e representando mais de dois até 

cinco salários, apenas 6,5% dos entrevistados.  

A respeito da opinião dos moradores sobre do fato de o Santa Marta ser um 

ponto turístico (questão 10), para 92,5%, a favela é um polo de atração de turistas. 

Apenas 3,75% discordaram e o mesmo percentual não soube responder.  

 

 

 Gráfico 1: Opinião dos moradores sobre o Santa Marta ser ou não um ponto turístico 

 

 

Na questão 11, perguntou-se qual era o elemento de atração no morro. Por 

incidência e similaridade semântica no conteúdo das respostas, a tabulação definiu 

algumas variáveis. Em destaque, o elemento de atratividade no Santa Marta, na 

92,50%

3,75% 3,75%

Sim   

Não 

Não sei
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opinião dos moradores pesquisados, foi a vista panorâmica (31,11%). Logo a seguir, 

o nome Michael Jackson surgiu com 16,57%, e 14,34% mencionam a instalação da 

UPP, trazendo um clima de segurança para a localidade. Considerando que a 

variável ―devido à estátua, à laje e ao espaço Michael Jackson‖ aparece com 8,08%, 

ao se somar com o termo ―Michael Jackson‖, o percentual pode chegar a quase 25% 

dos entrevistados.  

Na questão 12, para identificar um marco temporal no fluxo de turistas, 

alguns acontecimentos, em datas aleatórias, foram apresentados para que 

apontassem qual deles justificou o aumento da visitação. A chegada da UPP, em 

2008, representou 60,25%. Em segundo lugar, a gravação do clipe do Michael 

Jackson, em 1996, representou 23,25%. Em terceiro, foi mencionada a implantação 

do Plano Inclinado (10,25%). A retomada da urbanização representa 5,25% e a 

gravação do clipe Tropa de Elite II representa 0,75%. 

 

Gráfico 2: Opinião dos moradores sobre o início da visitação no Santa Marta  

 

Com relação à questão 13, a atuação da UPP na favela vem ajudando na 

atração de turistas segundo 82,5% dos moradores. Enquanto 4,75% se mostraram 

contrários a esse posicionamento, 7,5% não estão certos desse favorecimento e 

5,75%, não souberam ou não quiseram responder.  

Na questão 14, a vista panorâmica é considerada o fator de maior atração 

turística (77,75%), corroborando com a questão 11. Em seguida, as festas, shows, 

cultura e arte representam 9%. Na sequência, conhecer o cotidiano na favela 
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(4,75%), as moradias (tipo de arquitetura) e a prática de esportes (ambos com 4%) 

das respostas.  

 

 

Gráfico 3: Opinião dos moradores a respeito do maior atrativo do Santa Marta 

 

A questão 15 pretendeu verificar o conhecimento do projeto Rio Top Tour. A 

maior parte (77%) afirmou não saber o que representa esse projeto, enquanto 9,5% 

apresentaram conhecimento parcial sobre o assunto e 13,5% afirmaram saber do 

que se trata. Entretanto, na pergunta subsequente (questão 16) a qual questiona a 

responsabilidade pelo projeto, apenas 6,25% puderam afirmar que sabiam, já 

93,75% não souberam responder.  

 

 

Gráfico 4: Opinião dos moradores acerca do conhecimento do Projeto Rio Top Tour 
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Na intenção de avaliar o grau do conhecimento dos respondentes, partindo 

dos que afirmaram na questão anterior, foi perguntado (questão 16.1) qual era de 

fato o nome do(s) responsável(is) pelo projeto. Dos 6,25% que afirmaram saber, 

apenas 4,75% apontaram algum responsável, sendo que 1,5% mencionou o 

Governo do Estado.  

 

 

Gráfico 5: Opinião dos moradores acerca do responsável pelo projeto Rio Top Tour 

 

Ainda sobre o projeto, a questão 17 indagou acerca do conhecimento e/ou 

participação dos entrevistados em alguma oficina/atividade realizada. Apenas 10,5% 

afirmaram saber e/ou ter participado; 37,5% responderam que não, e 52% 

responderam desconhecer a existência de oficinas/atividades relacionadas a esse 

assunto.  
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Gráfico 6: Participação dos moradores em atividades relacionadas ao projeto 

 

É importante ressaltar, acerca da questão 17.1, que dentre os moradores 

que afirmaram ter conhecimento e/ou participado (10,5%) apenas 0,75% participou 

de alguma atividade. Do restante, 5,5% afirmaram ter ciência, mas não participaram 

por algum motivo. 

Na questão subsequente (questão 18), indagou-se a respeito da participação 

dos moradores na elaboração do projeto, uma vez que o discurso oficial afirma ser 

um projeto de cunho comunitário. Dentre os pesquisados, 20% disseram não saber 

se houve alguma proposta da população incluída e 71,75% desconhecem totalmente 

o assunto. Vale ressaltar que os moradores que desconhecem o projeto ou que não 

consideraram a população como participante constitui um alto percentual (91,75%). 

Na questão 18.1, para 8,25%, as propostas da população foram 

consideradas. No entanto, somente 2,25% souberam citar alguma proposta. 
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Gráfico 7: Opinião dos moradores acerca da participação na elaboração do projeto 

 

A questão 19 procurava saber se o entrevistado teria alguma sugestão para 

incluir no projeto, mas somente 18,75% disseram sim, enquanto 81,25% 

responderam que não. Cumpre destacar que uma parcela significativa da amostra 

não foi capaz de apontar alguma sugestão para o projeto. 

 

 

Gráfico 8: Opinião dos moradores sobre sugestões para o projeto 

 

Na questão 20, os investigados deveriam opinar se a implantação do projeto 

favoreceria o aumento da renda dos moradores. Do total, 45,25% acreditam que o 

projeto poderia gerar um aumento na renda; já 28% consideraram que não. O 
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número dos incertos chega a 15,25% e o percentual dos moradores que não 

souberam e/ou não quiseram responder foi de 11,5%.  

 

 

Gráfico 9: Opinião dos moradores sobre aumento de renda decorrente da implantação do projeto 

 

No caso daqueles que responderam de modo afirmativo, na questão 

seguinte (questão 21), deveriam elencar quais seriam as atividades responsáveis 

por essa hipotética lucratividade. Como era possível apontar para mais de uma 

atividade, o total de cada resposta setorial sofreu alteração para mais de 80 

respostas por setor. O comércio em geral ficou com 20,67%, considerado o negócio 

mais propício para gerar lucro na opinião dos entrevistados. A seguir é mencionada 

a venda de alimentos e bebidas com 17,21%. O serviço de guiamento, que já era 

uma realidade no período em que ocorreu a pesquisa, aparece na faixa dos 13,97%, 

seguido pelos ganhos em meios de hospedagem (10,5%), a venda de artesanato 

(9,39%) e por último, é mencionado o serviço de moto táxi (1,9%). 

Na questão 22, os moradores opinaram acerca do consumo. Mesmo que 

quase 70% da amostra acredite que os turistas consumirão nesses lugares, a queixa 

em muitos dos estabelecimentos visitados era de que os visitantes não consumiam 

nada nesses lugares, pelo contrário, já traziam de fora sua água e sua comida. 

A questão 23 foi formulada com objetivo de avaliar o entendimento dos 

moradores quanto à distribuição de renda proveniente da atividade turística. Boa 

parte acredita na representatividade da Associação de Moradores, uma vez que 

34% escolheram-na para gerir o dinheiro oriundo da atividade turística na favela, 
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tendo em vista que ela realizaria obras de interesse comum. Para 21,75%, o dinheiro 

deve ser distribuído igualmente por toda comunidade, enquanto 21% possuem 

opinião oposta, declarando que a receita deveria ficar somente com o trabalhador na 

linha de frente da venda de produtos e serviços turísticos. Em quarto lugar 16,25% 

opinaram que parte do lucro deve ir para o trabalhador que está diretamente em 

contato com o turista e outra parte deve ser distribuída pela comunidade. Os que 

não souberam responder representam 6,75%. 

 

 

 Gráfico 10: Opinião dos moradores acerca da distribuição da renda gerada pelo programa 

 

Nas questões de números 24 a 30, foi aplicada a escala de Likert para medir 

as atitudes e comportamentos dos entrevistados frente às afirmativas descritas. Na 

questão 24, 38,5% da amostra concorda, 26,5% concordam totalmente, 14% 

concordam em parte e 5% consideram indiferente que o crescimento do turismo no 

morro favoreça a construção de novos equipamentos e serviços turísticos. Porém 

7% discordam, 5% discordam totalmente e 3% discordam em parte que isso possa 

acontecer.  
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Afirmando na questão 25 que um dos impactos da atividade turística em 

uma comunidade implica o encarecimento do custo de vida, o pesquisado deveria 

responder se ainda assim ele estava de acordo com o projeto. Apenas 4,25% 

discordam totalmente, 13% discordavam, 4,25% discordaram em parte, e para 6,5% 

não faria a menor diferença o impacto nas contas diárias. Concordaram em parte 

18%, 31,25% concordaram, concordaram totalmente 20,5% e 2,25% não souberam 

ou não quiseram opinar.  

Na questão 26, afirmou-se que o projeto geraria empregos. Em resposta, 

36,5% concordaram, 26,25% concordaram totalmente, 16,5% concordaram em parte 

e 5,5% não souberam opinar sobre o assunto. Já 12,25% discordaram em algum 

grau da sentença. Para 3%, o impacto sobre o aumento de trabalho e renda 

proveniente da atividade turística não os afetaria.   

A questão 27 procurava saber se houve melhoria na qualidade de vida com 

a implantação da UPP. Considerando o total de respostas, 76,5% concordam em 

algum grau. Os percentuais foram distribuídos entre os que afirmaram ser 

indiferentes ao processo de pacificação (9%). Já o montante que discorda em algum 

nível chegou a 10,75%. Os que não souberam ou não quiseram responder 

representam 3,75%. 

A questão 28 pretende avaliar o grau de participação da ONG Eco (criação 

dos moradores locais) e sua aceitação pela coletividade. Dos inquiridos, 31%, 

declaram que a ONG contribui para a participação da comunidade nos projetos 

sociais. O percentual dos que concordam em algum grau representa 70,25%. Os 

que preferiram não opinar somam 16,25%. Além disso, alguns moradores fizeram 

alusão à ONG devido ao oferecimento de colônia de férias para as crianças; outros 

mencionaram, informalmente, que a participação desse núcleo é restrita. Além disso, 

9,25% discordaram em algum grau da efetiva contribuição da ONG na inclusão dos 

moradores em projetos sociais. Sua atuação é considerada indiferente para 4,25%.  

Na penúltima questão, os moradores opinaram se o microcrédito oferecido 

pelo governo (através da INVESTE RIO) aos moradores e comerciantes seria 

garantia de sucesso. Essa foi uma questão difícil de ser respondida, porque grande 

parte não sabia o que significava termo INVESTE RIO. Por isso, 59% não souberam 

responder. Os que concordam em algum nível representam 24,75%. Do total, 

11,75% discordam em algum grau. 
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Na última questão, a pesquisa pedia ao morador que expusesse seu 

entendimento sobre a relação entre o nível de aproveitamento da atividade turística 

e o grau de escolaridade da população (para os pesquisados essa relação segue 

uma ordem diretamente proporcional). Do total, 92,75%, concordaram em algum 

nível que o aumento da escolaridade é um fator importante no aproveitamento das 

oportunidades que chegarem ao morro, principalmente as relacionadas ao turismo. 

Fato é que apenas 3% discordaram acerca dessa relação; 2,5% se posicionaram 

como indiferentes e 1,75% não souberam ou não quiseram responder.  

A primeira parte da pesquisa demonstrou que a população da amostra, em 

sua maioria, reside morro Santa Marta há mais de dez anos e provavelmente, 

grande parte dos entrevistados são nascidos no local. Existe um grande equilíbrio 

em relação ao quantitativo de homens e mulheres. Entretanto, o índice de 

escolaridade é maior entre os homens. A ocupação profissional da amostra é 

predominante relacionada ao setor terciário, com renda média familiar de dois 

salários mínimos, sendo a renda per capita de um salário.  

Os entrevistados consideram seu espaço de vida como um polo de atração 

turística. Eles consideram a visita do cantor Michael Jackson, em 1996, como o 

grande elemento que impulsionou a imagem da favela para o mundo. Porém, o 

impacto efetivo sobre o fluxo de turistas somente começa a ser percebido após a 

instalação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) em 2008, pois essa política 

pública significou a retirada da força do comando do narcotráfico, exercida durante 

muito tempo sobre o território.  

Com a retomada do espaço pelo poder público, novos programas sociais 

puderam entrar na favela, como por exemplo, o programa da Secretaria de Turismo 

chamado Rio Top Tour.  

Apesar da proposta de tentar apresentar uma alternativa de sustento aos 

moradores através da capacitação e formalização dos moradores e/ou comerciantes 

locais, uma parcela mínima esteve ciente da iniciativa. Os percentuais indicaram que 

um grande percentual da amostra não soube o que significava o nome Rio Top Tour, 

nem quem era o responsável, muito menos se havia a participação da população no 

planejamento e desenvolvimento do projeto.  

Em contrapartida, os moradores mostraram otimismo ao responder que 

acreditam no consumo por parte dos turistas na favela, assim como acreditam que a 

atividade de turismo proporcionará o aumento de trabalho e de renda para a 
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população. Na verdade, pela percepção em campo do autor, esses índices de 

aceitação foram em parte ―mascarados‖ pela própria comunidade, não sabendo 

responder ao certo como e quando a melhoria através do turismo poderá acontecer. 

Por exemplo, no somatório dos percentuais, a maior parte optou pela lucratividade 

dos comerciantes diante do comércio em geral.  

Porém, em conversas informais após o preenchimento dos formulários, os 

moradores em tom de desabafo, afirmaram não ver os turistas adquirindo produtos 

nas biroscas e bares, nem o incentivo por parte dos guias externos quanto ao 

consumo.  

Outro paradoxo foi constatado perante a distribuição da verba proveniente 

da atividade turística. Para a maioria, o lucro deveria ser entregue à Associação de 

Moradores, e esta por sua vez, deveria aplicar os recursos em melhoria do coletivo. 

Sobre esse aspecto, desponta a ideia de comunidade, mas observa-se que as 

particularidades e diferenças são muito maiores do que o sentimento de unidade. 

Essas particularidades constituem certo entrave para que tal medida seja 

implantada, principalmente pelos que trabalham diretamente com o turista. 

Porém, não escapa a ideia de que a proposta de construção de um fundo 

com o percentual do lucro venha do contato com os turistas. Essa medida talvez 

seja a solução mais cabível para que a favela tenha verbas próprias para minimizar 

tanto problemas infraestruturais específicos relacionados ao turismo como seus 

problemas básicos (urbanísticos e socioeconômicos), já que a ajuda governamental 

pode ser suspensa a qualquer momento.  

Nas questões assertivas, apesar das dificuldades em compreender as 

sentenças, a população em termos gerais, mostrou-se confiante caso as 

prerrogativas fossem verdadeiras. Os entrevistados afirmam que a atividade do 

turismo pode melhorar a situação urbanística, de empregos e de qualidade de vida e 

também, sabem da importância da elevação do grau de escolaridade para obter 

mais vantagens dos projetos sociais que chegam à favela.  

Como base comparativa, o programa de microcrédito apresentado pelos 

estudos da FGV30 é considerado atualmente uma das iniciativas públicas mais 

promissoras de desenvolvimento das classes C, D e E. No caso do morro Santa 

Marta, a iniciativa de oferecer microcrédito, através da agência de fomento INVESTE 

                                                 
30

  Ver estudo na integra no site <http://www.fgv.br/cps/crediamigo3/> Acesso em: 9/10/2011 
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RIO, não era conhecida por parte da população. Em conversa informal, muitos 

comerciantes afirmaram ter receio em pegar esse crédito e endividar-se a ponto de 

não conseguir saldar suas dívidas. Isso revela um descompasso entre a iniciativa de 

melhorar a condição de vida dos moradores e a forma como essa política pública 

chegou à favela de Santa Marta.  

 
 
4.2 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA QUALITATIVA 
 
 

Na segunda etapa da descrição dos resultados obtidos com a população 

local, serão relatadas as entrevistas cedidas pelo presidente da Associação de 

Moradores, o presidente da ONG Eco e o morador guia local.  

Aos respectivos presidentes foi feita a mesma pergunta sobre quando e 

como a favela teria surgido. Para ambos a criação da favela Santa Marta remete aos 

anos 30 do século passado, devido a ondas migratórias.  

A dúvida que existia acerca do nome correto para se reportar a esse espaço 

foi resolvida para o autor na medida em que se soube por historiografia tradicional 

que o acidente geográfico (o morro) recebera, desde o período do Império, o nome 

de batismo de morro de Dona Marta. Esse equívoco foi extinto em 1965 quando o 

morro e o assentamento unificaram o nome do morro e da favela como Santa Marta.  

Quanto à dicotomia favela/comunidade, na percepção do presidente da 

associação há equivalência entre os termos. Porém, para o presidente da ONG, 

comunidade é uma forma de apaziguar uma situação de abandono e estereótipo.  

O autor ratifica essa última colocação e assenta suas convicções. Chamar a 

favela de comunidade é uma forma de abrandamento, de camuflar um problema. 

Homogeneizar o coletivo, caracterizando-o como uma comunidade fechada não se 

aplica na identificação da favela, pois esta já se mostrou multifacetada, com 

diferentes culturas e opiniões. 

Quanto ao entendimento do direito à terra, os dois presidentes divergem 

quanto à questão. Ambos concordam quanto ao direito de posse: pessoa física, 

jurídica e Estado.  

Vale lembrar que foram 70 anos de abandono por parte do poder público, por 

isso, a população local elaborou suas próprias leis de convívio, que com passar dos 
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tempos foi suplantada pelas leis da minoria criminosa, que através do poder bélico, 

fortalecido nas décadas de 1970, 1980 e 1990, imprimiram suas regras.  

Assim, o estereótipo do coletivo, que nunca foi positivo frente à sociedade, 

tornou-se mais marginalizado. É esse estereótipo que vai servir de mote, mais tarde, 

para a lucratividade da indústria midiática e porventura vai fomentar a 

comercialização da favela como produto turístico pelos agentes de mercado.    

Os três entrevistados foram questionados acerca da política de segurança 

pública conhecida como Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). O morador guia 

afirmou ter sido um momento tenso, pois foram impostas novas leis de convívio e 

conduta aos moradores. As novas regras de convivência apontadas pelo morador 

são pertinentes se houver ponderação sobre o ciclo de apologia ao crime aliado aos 

bailes funk. O tráfico financiava os eventos, que por sua vez atraíam um grande 

público, do qual alguns acabavam consumindo drogas. Como as letras de funk 

excitavam o comando do tráfico, o uso de drogas e o sexo vulgar, um controle dessa 

expressão cultural, de imediato, abafa qualquer foco de reminiscência criminosa 

ainda existente no morro. É importante ressaltar que o funk não era o único agente, 

mas funcionava como um catalisador desse efeito de retroalimentação do tráfico.  

Para o presidente da Associação, o balanço é positivo por não existir mais o 

tráfico ostensivo. As regras de convivência agora são como na cidade (asfalto). Para 

o presidente da ONG, a polícia já esteve presente no morro, mas com uma proposta 

completamente diferente do que a UPP representa nos dias de hoje. 

No caso do foco deste trabalho, o morro Santa Marta nunca foi preparado 

urbanisticamente para receber turistas. Houve a construção do Plano Inclinado em 

2008, a entrega de novas casas e a instalação da escola técnica no início de 2009, 

mas a criação de equipamentos, como áreas de alimentação, banheiros públicos, 

mirantes e pontos de entretenimento para receber o turista não foi materializada 

ainda. 

Quando questionados sobre os atrativos para os turistas, os entrevistados 

mencionam apenas o que tem fora da favela e não a favela em si.  

Em relação ao projeto Rio Top Tour, apesar de os membros da Turisrio e da 

Riotur terem feito o levantamento dos comerciantes e trabalhadores em potencial 

para a atividade turística no morro, essa atitude não foi suficiente, porque apenas 

quem já fazia algo relacionado ao turismo aderiu. A maior parte da população não 

teve acesso a informações sobre o projeto.  
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Quando o morador guia afirma que na primeira reunião, o Governo Estadual 

procurou mapear junto com os moradores os pontos de maior frequência de turistas, 

por mais que essa atitude pareça ouvir a população, atitudes simples como escolher 

o nome do projeto em comum acordo não foram respeitadas. Um nome estrangeiro 

para uma população com o índice de escolaridade médio da 4ª série do ensino 

fundamental já representa um distanciamento da questão. O presidente da ONG Eco 

aponta uma falha na concepção do projeto desde a origem dentro do Estado.  

O planejamento de um destino para que receba a adesão da população local 

precisa ser discutido em um processo de gestão participativa, pois trazer o projeto 

pronto pode ser uma atitude desastrosa, tanto para as pretensões governamentais 

quanto para a qualidade de vida dos moradores. A sensação de não pertencimento 

do povo em relação a um projeto imposto pode pôr em risco toda cadeia da 

atividade turística que se pretende instalar, principalmente em relação aos conflitos 

com os empreendedores de fora. 

Existe outro aspecto que merece reflexão. Devido à transformação da favela 

em logradouro público, o acesso passou a ser livre. Após a inauguração do projeto 

(Rio Top Tour), o morro foi sinalizado com placas e foram distribuídos panfletos de 

orientação, indicando ao turista que ali existia a ―autorização do governo‖ para 

visitação. Se um dos intuitos do projeto era preparar os moradores para exercer a 

função de guia local, recebendo para isso, o fato de a favela ter livre acesso 

configura uma contradição, pois não há obrigatoriedade na contratação de guias 

locais. 

A infraestrutura construída para o turismo resumiu-se apenas na reforma da 

laje onde o cantor Michael Jackson esteve e na criação do quiosque na Praça 

Corumbá. Não foi implantada infraestrutura básica, como banheiros públicos, por 

exemplo. Uma vez que o governo se propôs a formalizar o turismo na favela, haveria 

obrigação de desenvolver as condições mínimas para funcionamento da atividade. 

O guia local, questionado a respeito do desconhecimento do projeto pelos 

moradores, apontou a falta de ampla divulgação. Tal fato é contraditório, pois um 

projeto voltado para a população local necessita de difusão. Porém, o baixo índice 

de pessoas residentes que aderiram de alguma forma à atividade do turismo pode 

ser proveniente da ―psicoesfera‖ de letargia, estagnação na qual muitos ainda se 

encontram, efeito de quase um século de abandono governamental. Desse modo, o 

espírito de cidadania é algo desconhecido pela maioria.  
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O aproveitamento do comércio em relação ao aumento da demanda turística 

foi duramente criticado. De acordo com o presidente da ONG e com o morador guia, 

as empresas que estão explorando o passeio turístico no morro Santa Marta não 

promovem nenhuma parceria com a população local no sentido de favorecer a 

circulação da renda proveniente do roteiro turístico.  

Feitas essas constatações, algumas questões podem ser levantadas quanto 

ao preparo da população para receber o turista. São questões de suma importância, 

pois revelam a real conjuntura da favela em relação à atividade turística.  

As respostas obtidas são adversas. Entre os três entrevistados da favela, o 

presidente da Associação respondeu que parte da população entendeu a proposta e 

buscou capacitação para a atividade. 

O morador que é um dos guias de maior destaque na favela afirmou 

categoricamente que, de modo geral, a população não está preparada para atender 

o turista. Já o presidente da ONG expõe uma lógica interessante que merece 

reflexão: o preparo da população para o turismo está relacionado à melhoria do 

próprio espaço. De fato, considerar preparado um ambiente que até agora não está 

apto nem para os moradores pode parecer distante para os comerciantes, 

principalmente os que foram convidados a pegar empréstimos para se adequar ao 

recebimento de turistas.  

Uma denúncia importante feita pelo morador guia refere-se ao quantitativo de 

visitantes. Para o governo, o importante é ver o montante de turistas que sobem o 

morro, e não quantos destes estão efetivamente utilizando os serviços dos guias 

locais. Se o contingente de turistas está sendo registrado na média de 5.000 

turistas/mês, o guia local diz que pelas mãos deles essa conta não passa de 100 

turistas/mês. Sendo assim, cabe questionar quem está se beneficiando da atividade 

turística até agora.  

O presidente da associação fechou suas considerações avaliando a entrada 

da UPP apenas como um instrumento para que as outras secretarias e instituições 

entrassem para desempenhar o papel do Estado.  

O morador guia fecha sua entrevista avaliando o projeto Rio Top Tour como 

positivo em princípio. Todavia, ainda são necessários alguns ajustes na implantação 

de infraestrutura básica e na promoção dos serviços dos guias locais.  

Por último, o presidente da ONG Eco afirma que a importância de se elevar o 

grau de escolaridade não está diretamente ligada ao aproveitamento de projetos 
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sociais e/ou de turismo. O grande desafio é elevar a escolaridade pelo bem do 

desenvolvimento cultural. O efeito disso incide diretamente na elevação intelectual 

do povo, na conquista do mercado de trabalho e no fortalecimento da autoestima do 

cidadão.  

Quanto às críticas feitas ao projeto, pode ser possível atribuir as falhas 

estruturais apontadas ao fato de o Santa Marta ter servido de modelo na 

implantação desse projeto. É de se esperar que essas falhas sejam sanadas em 

implementações futuras. 

Além disso, ―vender‖ a favela como algo exótico parece demonstrar algum 

grau de conformismo diante de uma mazela social, algo que deve ser sanado em 

nome da justiça social.  

Do discurso público é possível depreender que a capacitação mínima para o 

morador local atuar no mercado turístico sugere a formação de mão de obra barata 

e não qualificada devidamente. 

A síntese do resultado das entrevistas semiestruturadas está exposta nos 

quadros a seguir. As respostas foram organizadas de acordo com os assuntos de 

maior relevância para os objetivos do trabalho. As lacunas não preenchidas 

significam que o assunto indicado não foi abordado pelo entrevistado. 

 

  Thiago Firmino 

1 Criação da 
favela/histórico 

 

2  Rio Top Tour Contato seis meses antes/foco do projeto: gringo/ 
deslocamento do fluxo da demanda para os guias 
locais (privado  morador) 

3 Divulgação do projeto Falta de ampla divulgação para os moradores/o 
folheto evidencia o governo, mas não divulga os 
guias locais 

4 Críticas O nome chegou pronto  imposição/desinformação 
inicial quanto à função dos estagiários/ ―pra que botar 
placa se a gente tem monitor e guia?‖/o nome não 
reflete a identidade do local/inércia de parcela da 
população/ausência de consumo/invasão da 
privacidade (fotos)/migração do projeto para outras 
favelas = retirada de material acarretaria perda da 
referência 

5 Cursos insuficiente (entre quatro e seis sábados – SEBRAE), 
porém incentivou o pós-médio 

6 Dificuldades 
encontradas 

Acesso ao curso pós-médio (distância e gastos)/setor 
público e privado não articulam parceira 
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7 Direito de uso do solo Favela considerada logradouro público  iniciativa 
privada não paga pelo acesso 

8 Distribuição da renda 
gerada 

Separar um percentual para melhoria da 
infraestrutura turística 

9 Escolaridade  

10 Favela/comunidade  

11 Implantação de 
infraestrutura 
urbanística 

 

12 Implantação de 
infraestrutura turística 

Falta de banheiro público/o modelo de controle de 
visitação objetiva o volume total da demanda, mas 
não reflete a real atuação do serviço local/migração 
do projeto  retirada do quiosque  

13 Início da turistificação Início do trabalho de guia (informal - 2007) 

14 Michael Jackson Pioneiro na divulgação 

15 Pagamento  

16  Participação 
direta/indireta 

indicou pontos de interesses/participa de reunião na 
comissão de turismo/divulgação própria (filipeta e 
blog) 

17 Preparo da população Não estão preparados, o preparo é feito na ―marra‖ 

18 Remoção da favela  

19 Santa Marta/ Dona 
Marta 

 

20 Santa Marta ponto 
turístico 

Vista panorâmica/hospitalidade/escolha dos pontos e 
avaliação de melhoria pelo governo 

21 Tráfico Dificultava o guiamento/não havia pagamento, mas 
teria que ser avisado 

22 Turismo na 
favela/comercialização 

da pobreza 

Mostrar a própria realidade (samba de roda, 
churrasco na laje, funk, forró /governo vem atuando 
para melhorar a imagem (violência e miséria) devido 
à realização de megaeventos/ Apesar de não saber 
qual a imagem que o turista constrói, a visitação é 
bem-vinda 

23 UPP Avisada (mídia e governo)/proibição do funk 
(divergência)/consolidação da UPP – aumento no 
fluxo turístico 

24 Avaliação geral A ideia é boa, mas ainda falta muita coisa como 
infraestrutura básica/a retirada da logomarca 
governamental acarreta perda de referência/atitude 
empreendedora em vez de uma postura passiva 

25 Governo do Estado  

26 Associação de 
moradores 

 

27 INVESTE RIO Não tem muito conhecimento/baixa adesão 

  28 ONG Eco  

  29 IBASE  

Quadro 1: síntese da entrevista: Thiago Firmino 
Fonte: Elaboração própria do autor. 
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  José Mário 

1 Criação da 
favela/histórico 

Os moradores começaram a chegar na década de 
30, primeiramente de Minas Gerais, Espírito Santo e 
os nordestinos. Atualmente os nordestinos 
representam a maior parte. 

2  Rio Top Tour Foi implantado em consequência da pacificação. 
Não chegou pronto, houve discussão acerca da 
privacidade dos moradores e qual seria a imagem 
transmitida aos visitantes. Concluiu-se que 
inicialmente haveria 50% de guias da comunidade e 
50% de guias formados. Com o passar do tempo, 
ficariam somente os guias locais 

3 Divulgação do projeto Rádio comunitária, panfletos e propaganda boca a 
boca 

4 Críticas Os turistas passavam rapidamente e não 
consumiam 

5 Cursos Era oferecida ajuda de custo e 
passagem/inicialmente houve pouca procura pelos 
cursos por ser uma novidade. 

6 Dificuldades encontradas Devido ao grande tempo de abandono (poder 
público), os moradores reclamaram de ter que pagar 
pelos custos de um território urbanizado (luz, água, 
IPTU)/os moradores não se prontificaram a fazer os 
cursos oferecidos pelo SEBRAE por isso representar 
uma novidade para eles. 

7 Direito de uso do solo Pertencia inicialmente aos jesuítas, a pessoas 
comuns e físicas. 

8 Distribuição da renda 
gerada 

Assim como as agências recebem, a Associação de 
Moradores deveria ser beneficiada com parte da 
renda da visitação 

9 Escolaridade O nível de escolaridade é 4° série. O objetivo da 
associação é trazer telecurso, a fim de elevar a 
escolaridade dos moradores e promover 
―transformação social‖ 

10 Favela/comunidade Preferência pelo termo favela, por conter certa carga 
cultural, embora o termo comunidade também seja 
bem aceito. 

11 Implantação de 
infraestrutura urbanística 

70 anos de abandono. A partir de 2002 (governos 
Garotinho, Rosinha e Sérgio Cabral) foram 
implantadas medidas de urbanização/80% da favela 
possui saneamento básico atualmente. Não foram 
realizadas obras de saneamento na parte alta, por 
ser área de risco. O objetivo é realocar os 
moradores/a Secretaria de Obras está parada 
devido à enchente da região serrana, o que atrasou 
a urbanização/A favela foi alcançada por medidas de 
urbanização, como o Programa Saúde da Família, 
projetos oferecidos pelo SUDERJ e pela Secretaria 
de Cultura, SEBRAE, SENAI, Firjan. 
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12 Implantação de 
infraestrutura turística 

 

13 Início da turistificação Antes da pacificação já havia visitação a convite de 
ONGs. Após a UPP, o fluxo de visitação aumentou. 

14 Michael Jackson  

15 Pagamento Os guias recebem 15,00 de cada turista que sobe/A 
cobrança é livre a tabela é determinada pelo 
Governo do Estado 

16  Participação 
direta/indireta 

 

17 Preparo da população  

18 Remoção da favela Ocorreu na década de 70/80, originando os morros 
de Macedo Sobrinho, Catacumba 

19 Santa Marta/ Dona Marta Do meio para cima era Dona Marta e do meio pra 
baixo era Santa Marta. Em 1965 foi registrada como 
Santa Marta 

20 Santa Marta ponto 
turístico 

 

21 Tráfico Sempre existiu, em graus diferentes. Atualmente não 
existe mais boca de fumo 

22 Turismo na 
favela/comercialização 

da pobreza 

 

23 UPP Tornou a favela um logradouro público 

24 Avaliação geral A UPP não é uma panaceia. Ela permitiu que os 
serviços públicos entrassem na comunidade. 

25 Governo do Estado Hoje as regras do morro são as mesmas do asfalto 

26 Associação de 
moradores 

Transmite aos moradores a noção de direito de 
imagem, do que é privado (foto) 

27 INVESTE RIO A população não estava acostumada a pagar nada, 
por isso houve receio em contrair o financiamento 

  28 ONG Eco  

  29 IBASE  

Quadro 2: síntese da entrevista: José Mário 
Fonte: Elaboração própria do autor. 
 
 
 

  Itamar Silva 

1 Criação da 
favela/histórico 

Começou a ser habitada a partir da década de 1930. 
Há registros a partir de 1938. Os primeiros 
moradores (majoritariamente negros) vêm do norte 
fluminense e de Minas Gerais. A segunda onda 
migratória (nordestinos) ocorre na década de 60/70/ 
A versão de que os moradores se estabeleceram no 
morro pela generosidade dos jesuítas é refutada. 

2  Rio Top Tour Tem um problema na origem. Era construído a nível 
de governo e não com a população. Na visita do 
presidente o projeto é lançado. Certamente não 
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estava acabado. Os guias de fora não estavam 
preparados para falar da realidade da favela 

3 Divulgação do projeto  
4 Críticas Dúvidas quanto a quem está se beneficiando com 

esse momento do turismo. O turista que vem pelo 
Jeep Tour não gasta dinheiro. O comerciante se 
beneficia devido aos eventos locais (samba) 
voltados a outro tipo de público. A favela é estreita, a 
vida acontece do lado de fora, e o ato de tirar foto 
torna-se um desrespeito (a foto deve ser autorizada) 

5 Cursos  
6 Dificuldades encontradas Incrementar comércio apenas para o turista é 

artificial, pois nem sempre vai ter turista para 
sustentar esse padrão. A qualidade deve existir 
primeiramente para a população local. 

7 Direito de uso do solo Metade para cima do morro são terras devolutas e 
metade para baixo, parte pertence à Santa Cruz dos 
Militares e a dois particulares que nunca 
reivindicaram o terreno. 

8 Distribuição da renda 
gerada 

Deve reverter para o coletivo, mas isso não ocorre.  

9 Escolaridade Para aumentar um ano de escolaridade na média da 
população, deve-se aumentar dez anos à frente. E 
isso não acontece somente com a implantação de 
um projeto social. A escolaridade não aumenta 
somente devido ao turismo. 

10 Favela/comunidade Favela remete a uma identidade de resistência, de 
criação de uma alternativa devido à ausência de 
governo. Já comunidade passa a ser um jargão para 
denominar um caráter de positividade a esse 
território marginalizado. 

11 Implantação de 
infraestrutura urbanística 

Até o início dos anos 1980 as melhorias ocorreram 
por conta dos moradores apoiados pela igreja 
católica. Primeira proposta de urbanização feita por 
Saturnino Braga (85/86) não concretizada. A 
urbanização só tornou a ser discutida em 1999, em 
assembleia com o governador Garotinho e o prefeito 
Conde. Tal proposta começou a ser implantada em 
2003. 

12 Implantação de 
infraestrutura turística 

 

13 Início da turistificação Sempre houve visitação 
14 Michael Jackson Virou uma marca e atraiu toda a imprensa 
15 Pagamento Não tem informação se as agências pagam para 

subir 
16  Participação 

direta/indireta 
Fez críticas sobre a abordagem do projeto 
diretamente com a coordenadora.  

17 Preparo da população Isso é relativo. A população estará preparada 
quando o local estiver digno para os próprios 
moradores. É isso que o turista quer ver. 
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18 Remoção da favela Primeira pressão nos anos de 1950. Nas décadas 
de 60 e 70 são feitas novas remoções a fim de 
resolver a questão habitacional, mas essa política 
fracassa muito rapidamente e parte dessa 
população retorna ao morro. 

19 Santa Marta/ Dona Marta O acidente geográfico se chama Dona Marta, e a 
favela sempre foi chamada Santa Marta. A imprensa 
sempre se referiu como Dona Marta (mirante), mas 
os moradores sempre se referiam como Santa 
Marta. Nos anos 90, o crescimento protestante usa o 
termo Dona para afirmar sua territorialidade. A 
denominação Santa Marta provém da estátua 
colocada no alto do morro, onde foi construída uma 
capela 

20 Santa Marta ponto 
turístico 

Acho que sim, por causa da localização e por a 
favela mais íngreme. 

21 Tráfico A venda de drogas sempre existiu. Porém, com a 
entrada da cocaína e de armamento pesado no Rio, 
na década de 1990, configura-se a disputa pelo 
controle do território (guerra do tráfico). Isso 
aumenta o estigma da marginalidade na imagem da 
favela. 

22 Turismo na 
favela/comercialização 

da pobreza 

Não trabalha com a lógica do turismo. O foco é 
conviver com outras realidades. O importante é ver o 
diferente. A Jeep Tour comercializa a pobreza da 
forma mais nociva possível (presença de massa) 

23 UPP A favela passou por alguns momentos de ocupação 
desde 1980 (DPOs, DPCs). Isso prova que a polícia 
já tentou ações anteriores, porém ela se 
corrompeu/A instalação da UPP representa um novo 
conceito de polícia, composta por recém-formados 
que entram para ficar com o apoio do Governo do 
Estado, da sociedade e da mídia. Essa ocupação 
preconiza o não confronto. Esses são elementos 
novos que têm como objetivo mudar a imagem da 
polícia. A polícia tem um histórico de mortes e isso 
não coloca o Rio em um patamar interessante para 
uma cidade que pretende sediar Copa e Olimpíada. 

24 Avaliação geral Como política pública, o governo tem a 
responsabilidade de conter o turismo de massa e de 
cuidar do território. 

25 Governo do Estado  
26 Associação de 

moradores 
Deve ser a responsável pela distribuição da renda 
gerada 

27 INVESTE RIO  
  28 ONG Eco Jornal que surge com o objetivo de divulgar notícias 

do morro para a cidade e vice-versa. Depois se volta 
a questões políticas relativas ao morro e passa a 
atuar no campo da organização comunitária, 
buscando melhorias internas. Organizada como 
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ONG passa a oferecer atividades para os moradores 
relacionadas à cultura geral. Em 1996 cria a primeira 
escola de informática e a primeira intranet. 
Atualmente desenvolve no morro um projeto 
relacionado às mudanças climáticas/ Programa de 
intercâmbio (Suécia, Itália e EUA) com a finalidade 
de interagir, conviver e promover enriquecimento 
cultural. 

  29 IBASE Criado por Betinho e outros no contexto da 
redemocratização com a finalidade de ser um 
instituto de pesquisa relacionado aos movimentos 
sociais. O IBASE esteve relacionado a movimentos 
significativos, como o impeachment do Collor e 
lançou a conhecida Campanha da Cidadania Contra 
a Fome.  

Quadro 3: síntese da entrevista: Itamar Silva 
Fonte: Elaboração própria do autor. 
 

 

Quanto à postura do poder público, foram consideradas a entrevista 

concedida pela coordenadora do projeto Rio Top Tour e a entrevista do Capitão da 

Unidade de Polícia Pacificadora no morro Santa Marta. 

O Capitão da UPP relatou que o propósito da incursão de 19 de novembro de 

2008 era desarmar os traficantes e retomar o território dominado por eles há 

décadas. A ordem de permanência veio uma semana depois, quando o secretário de 

segurança do Estado comunicou que esta seria uma nova medida de atuação nas 

favelas cariocas.   

Pode-se dizer que o Santa Marta foi usado como o projeto piloto na 

segurança pública por ser uma localidade relativamente pequena e por possuir 

apenas dois acessos. O poder público não poderia mais aceitar um grupo paramilitar 

com tamanho poderio bélico, tal como o que havia no Santa Marta, inclusive, com 

força política a ponto de articular a escolha da gravação do clipe do maior cantor do 

gênero pop do mundo. 

Após a reeleição do governador Sérgio Cabral em 2008, as UPPs 

representaram o carro chefe de seu plano governamental, pois eliminar a força 

ostensiva que os traficantes tinham em uma das regiões de maior destaque 

socioeconômico da cidade já mostrava às outras regiões marginalizadas, e 

principalmente à sociedade e à mídia, que o Estado era capaz de exercer domínio 

nessas áreas.  
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Para uma cidade que ambicionava conquistar o direito sediar a Copa de 2014 

e as Olimpíadas de 2016, a imagem de violência e de venda de drogas era um 

entrave aos olhos dos dirigentes da Fédération Internazionale Football Association 

(FIFA) e Comitê Olímpico Internacional (COI). É claro que o Brasil teve que 

demonstrar capacidade de resolver outros problemas, como a infraestrutura 

urbanística e específica aos eventos, mas no tocante à intenção de minimizar as 

disparidades socioeconômicas nas regiões de favelas, firmar a política da 

pacificação teve como consequência a possibilidade de atuação de outras 

secretarias, tais como a de turismo. 

O projeto Rio Top Tour entra na favela Santa Marta através da UPP Social, 

programa da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, ―cujo 

objetivo é coordenar todas as políticas públicas realizadas em comunidades 

pacificadas‖31 O projeto foi idealizado na antiga secretaria de Turismo, Esportes e 

Lazer, sob convênio com o Ministério do Turismo em parceria com a agência de 

fomento do Estado INVESTE RIO e o SEBRAE. 

A seguir, a síntese das entrevistas dos representantes do poder público: 

 

   
Mônica Rodrigues 

1 Criação da 
favela/histórico 

 

2  Rio Top Tour Controlar o fluxo e determinar o perfil da 
demanda/justificar a visitação/mapear trabalhadores 
em potencial/projeto piloto (6 meses)/ouvir o morador/  
mapear pontos /deixar legado / responsabilidade do 
turismo nas mãos do morador/ tentou implantar 
parceria entre Jeep Tour e morador (não 
concretizada)/financiamento  Mtur/ fase 2 em  mais 
cinco comunidades (pretende atingir 2.200 pessoas)/o 
foco não é visitação e sim mudar a percepção do 
turista sobre o morro, o Rio e o Brasil. 

3 Divulgação do projeto Via associação (cartaz e rádio comunitária) 
4 Críticas Atitude do turista incomodava o morador/ausência de 

consumo e produção/invasão da privacidade 
(fotos)/fomento do turismo/preparar minimamente o 
morador para a gestão da atividade/disputa pelo 
turista 

5 Cursos Oficina de monitor de turismo (≠ guia)/cursos não 
remunerados (um mês + visita técnica)/ação 

                                                 
31

  Texto na íntegra no site: <http://www.turisrio.rj.gov.br/detalhe_noticia.asp?ident=713> Acesso em: 
01/10/2011. 

http://www.turisrio.rj.gov.br/detalhe_noticia.asp?ident=713
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afirmativa (reserva de vagas no CEAPJ)/oficina de 
inglês (noções-folder/fase 2: curso de inglês 

6 Dificuldades 
encontradas 

Funcionamento irregular do comércio/dificuldade em 
implantar normas sanitárias/burocracia 
(licitação+período eleitoral+desmembramento)/receio 
de ―apagão‖: falta de mão de obra qualificada. 

7 Direito de uso do solo  
8 Distribuição da renda 

gerada 
Inicialmente para o setor privado 

9 Escolaridade Baixa escolaridade 
10 Favela/comunidade  
11 Implantação de 

infraestrutura 
urbanística 

96 comerciantes atuam, mas apenas 5 no turismo 

12 Implantação de 
infraestrutura turística 

Placas/folhetos/quiosque/ instalação de estátua e 
painel/criação de comissão de turismo/depredação 
das placas/modelo de controle de visitação 

13 Início da turistificação Antecede a ocupação da UPP (desde 2008)/demanda 
preexistente sem perfil definido 

14 Michael Jackson Maior promoter do morro 
15 Pagamento Falta de orientação sobre o pagamento ao monitor 

―formado‖/Associação recebia da Jeep Tour 
16  Participação 

direta/indireta 
 

17 Preparo da população  
18 Remoção da favela  
19 Santa Marta/ Dona 

Marta 
 

20 Santa Marta ponto 
turístico 

Boa localização/já havia interesses por filmagem 

21 Tráfico Coexistiu com interesses por filmagens/favorecia o 
comércio local devido à circulação de pessoas. 

22 Turismo na 
favela/comercialização 

da pobreza 

Dicotomia Rio Top Tour vs. exploração da pobreza/ 

23 UPP Projeto não é vinculado/a pacificação influenciou 
diretamente no direito de sediar a Olimpíada 

24 Avaliação geral O futuro está na educação/ necessidade de expor 
resultados preliminares (implantação de infraestrutura 
turística) para incentivar o estudo/turismo comunitário 

25 Governo do Estado Políticas macro para 92 municípios/relacionou o 
turismo à Copa e Olimpíada/ 

26 Associação de 
moradores 

Antes: centralização do turismo/pós-projeto: 
descentralização 

27 Investe Rio Baixa adesão/tragédia pluviométrica+ocupação do 
Alemão  deslocamento de recursos/ falta de 
empenho do morador para melhorar seu negócio 

  28 ONG Eco  
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  29 IBASE  

Quadro 4: síntese da entrevista: Mônica Rodrigues 
Fonte: Elaboração própria do autor. 

 

 

  Capitão Andrada 

1 Criação da 
favela/histórico 

 

2  Rio Top Tour Dependia de informações da polícia para dar início 
ao projeto.  

3 Divulgação do projeto  
4 Críticas  
5 Cursos Convênio com SUDERJ e Firjan 
6 Dificuldades encontradas A comunidade ficou receosa a princípio. Após 

reunião com a associação, houve apoio, porém 
receio de ocupação ser passageira e o tráfico voltar/ 
com a diminuição no fluxo de pessoas que iam a 
bailes e/ou consumir drogas, o comércio sofreu uma 
queda 

7 Direito de uso do solo  
8 Distribuição da renda 

gerada 
 

9 Escolaridade  
10 Favela/comunidade  
11 Implantação de 

infraestrutura urbanística 
Ocupação de um prédio (situado em zona de 
confronto) destinado a ser creche tornou-se a sede 
da UPP/ 

12 Implantação de 
infraestrutura turística 

Foi feito um batente no Mirante do Pedrão. 

13 Início da turistificação O turismo já acontecia esporadicamente. Após a 
UPP, o fluxo de visitantes aumentou muito. 

14 Michael Jackson Aponta a laje como principal ponto turístico 
15 Pagamento  
16  Participação 

direta/indireta 
 

17 Preparo da população  
18 Remoção da favela  
19 Santa Marta/ Dona Marta  
20 Santa Marta ponto 

turístico 
 

21 Tráfico A proximidade com o segundo BPM permitiu que os 
traficantes percebessem a movimentação prévia da 
incursão e recuassem. Não houve confronto. 

22 Turismo na 
favela/comercialização 
da pobreza 

 

23 UPP Início do projeto em novembro de 2008. O objetivo 
era retirar o armamento dessa localidade e retomar 



90 

 

essa área para o domínio do Estado. Participaram 
os seguintes segmentos da polícia: GATs, 2 ° BPM, 
Batalhão de Choque, Bope, Batalhão Florestal e 
Companhia de Cães. A incursão não foi anunciada 

24 Avaliação geral Nunca se registrou ocorrência de roubo ou furto a 
algum turista/ a atividade de guia gera empregos 

25 Governo do Estado Secretário de segurança: José Mariano Beltrame 
26 Associação de 

moradores 
Houve reuniões com a Secretaria Estadual e de 
Turismo.  

27 INVESTE RIO  

  28 ONG Eco  

  29 IBASE  

Quadro 5: síntese da entrevista: Capitão Andrada 
Fonte: Elaboração própria do autor. 
 
 

  Raffael Ricci 

1 Criação da 
favela/histórico 

 

2  Rio Top Tour Representa uma proposta diferente da Jeep Tour/ 
Estabeleceu pontos de interesse no roteiro Santa 
Marta/houve tentativa de absorver guias locais (sem 
sucesso) 

3 Divulgação do projeto  
4 Críticas Destaca a ausência de comércio ao longo do roteiro/ 

―A gente não está aqui pra fazer caridade‖, o 
morador deve considerar o turista como público 
consumidor 

5 Cursos  
6 Dificuldades encontradas O fato de entrar com muita gente (200 pessoas) 

causa mais impacto no morador/instrui os turistas a 
não tirar foto sem permissão, porém, alega ser difícil 
controlar um grupo grande 

7 Direito de uso do solo Logradouro público 
8 Distribuição da renda 

gerada 
A empresa não deve pagar taxa 

9 Escolaridade  
10 Favela/comunidade Favela = comunidade (bairro de pessoas carentes) 
11 Implantação de 

infraestrutura urbanística 
 

12 Implantação de 
infraestrutura turística 

Aponta responsabilidade de criar um produto atrativo 
ao turista/ A Jeep Tour não tem como induzir o 
turista a consumir 

13 Início da turistificação Após implantação da UPP (2008)/Turisrio inclui a 
favela no roteiro turístico (2006)/Antes da 
implantação do Top Tour, a Jeep Tour já realizava 
visitas 

14 Michael Jackson  
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15 Pagamento  
16  Participação 

direta/indireta 
Estabeleceu contato com a associação/elaboração 
dos pontos/tentou trazer a experiência da Rocinha 
para o Santa Marta 

17 Preparo da população Falta de compreensão dos moradores sobre o 
―negócio‖ do turismo 

18 Remoção da favela  
19 Santa Marta/ Dona Marta  
20 Santa Marta ponto 

turístico 
Favela muito ―crua‖ para o turismo, sem muito 
atrativo 

21 Tráfico ―nunca tive contato, problema, nada, zero‖ 
22 Turismo na 

favela/comercialização 
da pobreza 

Pretendia desfazer estereótipo (produto 
Rocinha)/curiosidade dos turistas por produtos 
diferenciados/não defende a ideia de vender a 
pobreza, justifica o uso do jipe pela facilidade de 
fotografar/destaca o maior atrativo da favela é a vista 
e o contato com as pessoas e não a pobreza 

23 UPP  
24 Avaliação geral Elogia o projeto por ser uma iniciativa pública 
25 Governo do Estado  
26 Associação de 

moradores 
Nunca foi feito acordo (Rocinha)/ houve contato 
prévio (Santa Marta) 

27 INVESTE RIO  
  28 ONG Eco Existia curiosidade em conhecer a favela 

(Rocinha)/Aliada a isso, a segurança reforçada 
devido à realização da ECO 92 possibilitou a criação 
do produto/ A exposição na mídia acarretou uma 
mudança de conceito de favela 

  29 IBASE  

Quadro 6: síntese da entrevista: Raffael Ricci 
Fonte: Elaboração própria do autor. 
 
 

 

No que tange à iniciativa privada (representada pela fala do diretor da Jeep 

Tour), a discussão torna-se mais delicada devido aos aspectos sociológicos 

envolvidos. A favela é um território carente por excelência. É onde se evidenciam 

com mais nitidez as desigualdades sociais perpetradas por uma sociedade 

excludente. Por esse quadro emerge uma demanda, em grande parte estrangeira, 

que busca um tipo de exotismo e de diferenciação pautado na dificuldade do outro. 

A meta da iniciativa privada é o lucro, entretanto vender essa realidade não pode 

render uma vantagem unilateral. 

É indispensável estabelecer parceria entre empresa e população local para 

que a coexistência seja benéfica para ambas as partes. 



92 

 

Enquanto a empresa Jeep Tour acredita que o morador deve se organizar 

para oferecer produtos e serviços que induzam o consumo, a empresa Favela Tour 

exemplifica que o passeio turístico em favelas deve preconizar a responsabilidade 

social. Essa empresa destina parte de sua receita à ONG Para Ti, a qual beneficia 

diretamente a favela. A sede da organização funciona como escola que oferece 

aulas regulares e oficinas de informática e artesanato (BOU, 2011, p. 34). 

O Santa Marta, por ser uma favela estreita, tem sua privacidade ainda mais 

devassada pela presença em massa dos turistas. Isso tem um efeito negativo diante 

da ausência de consumo, e o morador sente-se desrespeitado por causa de fotos 

não autorizadas. Tal fato causa um distanciamento perante a atividade turística no 

morador. 

  



93 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho apresentou os desdobramentos da atividade turística como um 

fenômeno socioespacial contemporâneo, que por sua natureza intrínseca, consome 

os espaços, objetos (fixos), modificam e/ou criam relações entre pessoas. O 

surgimento de territórios turísticos atualmente é uma tendência cada vez mais forte 

no mundo.  

Esse movimento é denominado como turistificação. Entretanto, essa 

transformação ocorre através dos agentes produtores do turismo, tais como: o 

turista, o poder público, a comunidade local, o setor privado e os trabalhadores 

diretos e indiretos.  

Para embasar a busca dos objetivos deste trabalho, foi apresentado cada 

agente social supracitado através da sua perspectiva, grau de interesse e linhas de 

atuação dentro do processo de turistificação em escala global. Como recorte deste 

trabalho foi apresentado o turista superficialmente, deixando de lado seu ponto de 

vista.  

Para adentrar nesse universo de estudo houve necessidade de expor a 

formação socioespacial das favelas do Rio de Janeiro e a relação com as políticas 

públicas implantadas pelo Estado. Essa relação mostrou-se por vezes esquiva, 

violenta e cruel. As favelas cariocas tornaram-se um território manchado pela ação 

socioeconômica negligente e pelas incursões repressoras da polícia.   

Na sequência, foi apresentado o modo como a turistificação redirecionou seus 

territórios de atuação para áreas antes consideradas inapropriadas para a atividade 

turística. As favelas cariocas entram no cenário turístico como um segmento 

denominado turismo de realidade, por defrontar um destino turístico totalmente 

avesso do que se reconhecia como produto turístico.  

No decorrer do trabalho foi apresentado o processo de turistificação e de 

ocupação (UPP) do Santa Marta, culminando na implantação do projeto Rio Top 

Tour. Através da discussão dos resultados foi possível analisar os impactos da 

implantação do projeto, a percepção da população e dos agentes sociais envolvidos, 

evidenciados através dos quadros. A partir disso, foi possível atingir o objetivo do 

trabalho, que era analisar o processo de turistificação. 

Após essa abordagem, o trabalho consegue evidenciar que o processo de 

turistificação do morro Santa Marta acontece sem um início determinado. Entretanto, 
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o destaque da favela começa mesmo com a vinda do cantor Michael Jackson. Esse 

episódio possibilita ao morro a repercussão da mídia, e a partir desse momento, 

começa a receber um certo número de turistas.  

A turistificação ainda não está consolidada e acontece de forma incipiente e 

esporádica. Os moradores passam a se organizar para tentar atender esse número 

de visitantes que chega, mas ainda não sabem direito como agir diante dessa nova 

realidade.  

Somente com a mudança de paradigma por parte do governo do Estado, a 

favela Santa Marta vivencia pela primeira vez uma atuação maciça do governo 

através da UPP. Com essa retomada do Estado e com a expulsão dos traficantes, a 

favela passa a receber melhorias urbanísticas e programas sociais.  

No bojo da pacificação, empresas do setor privado passam a comercializar o 

passeio turístico na favela, e o próprio setor público passou a implantar um projeto 

que consistiu na formatação de um turismo social.  

O presente trabalho descreveu o projeto Rio Top Tour e analisou a área de 

atuação de cada agente social envolvido diante do seu grau de interesse e de sua 

perspectiva para enxergar o negócio do turismo.  

Vale lembrar que o fator limitador aqui foi não apreender a percepção do 

turista com relação ao turismo na favela e nem sobre o projeto Rio Top Tour. Os 

questionamentos sobre o impacto do turismo no Santa Marta e sobre o projeto foram 

embasados em pesquisas em campo com os moradores do Santa Marta e em 

entrevistas semiestruturadas com os principais agentes envolvidos.  

Verificaram-se dissonâncias quanto à forma de atuação do poder público por 

parte dos entrevistados da favela e na pesquisa de campo com a mesma. 

Constatou-se também que o representante do setor privado utilizado na pesquisa (a 

empresa Jeep Tour) não tem comprometimento com a população, e esta por sua 

vez, considera que o tipo de turismo realizado pela empresa não traz, neste 

momento, vantagens no que tange à entrada de capital para a favela.  

 A população também pareceu não estar ciente do projeto governamental, 

pois apresentou percentual elevado de desconhecimento sobre o assunto e 

motivação baixa para aderir à atividade turística. Por mais que a atitude do governo 

seja algo viável e a médio/longo prazo representa alternativa para muitos que estão 

sem emprego e sem nenhum tipo qualificação.  
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O resultado da pesquisa de campo e das entrevistas feitas com os moradores 

mostrou o projeto como uma proposta precipitada e insuficiente para o objetivo que 

se propõe. Com base nos resultados, constatou-se que não houve participação dos 

moradores na elaboração do projeto. Este, por sua vez, teve suas bases 

estabelecidas na antiga Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, concebido na 

esfera governamental, tendo sido de conhecimento dos moradores somente depois 

de elaborado, na ocasião de sua implantação. Prova disso, foi a crítica do nome do 

projeto por parte de alguns moradores entrevistados.  

Com isso, é possível constatar, de acordo com o postulado anteriormente, 

que o projeto foi de certa forma imposto (houve a necessidade de ação pública 

decorrente da política de pacificação). 

A pesquisa também permitiu concluir que parte dos moradores se sente 

constrangida e desprestigiada diante da atitude de não envolvimento, que se 

configura em uma falta de interação entre turista e moradores. Foram mencionados 

aspectos como a invasão da privacidade (fotos não autorizadas) e a ausência de 

consumo. Em contrapartida, a população, por observação em campo, apresenta 

dificuldades em ofertar produtos e serviços que atendam ao visitante. Além disso, 

mostraram-se relutantes em enquadrar seu comércio em normas básicas de higiene 

e limpeza. 

Uma vez implementado, é necessário seguir com um auxílio mais próximo 

aos moradores em todas as necessidades, inclusive na melhoria da escolaridade e 

nos debates com os empreendedores externos. A favela Santa Marta necessita do 

poder público nesse momento como um interventor, até que se chegue o ponto em 

que a população envolvida no turismo seja capaz de gerir a atividade por si mesma.  

Em suma, o projeto Rio Top Tour é uma proposta válida, mas a pouca 

divulgação, a insuficiente capacitação e falta de infraestrutura adequada, 

principalmente, no saneamento básico, evidenciam que o projeto foi inaugurado 

precipitadamente, não estando ainda a favela de Santa Marta em condições 

adequadas para ser lançada no roteiro turístico da cidade do Rio de Janeiro.  

Se a intenção governamental é induzir a gestão local do turismo, em síntese, 

o processo de turistificação do Santa Marta  não deve seguir somente a lógica do 

mercado, mas sim deve proporcionar um retorno consciente na qualidade de vida 

dos seus habitantes.  
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Pode-se mencionar como sugestão uma reavaliação futura das bases do 

projeto considerando os impactos mencionados, para que estes possam ser 

minimizados em implantações posteriores. 
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http://www.google.com.br/imgres?q=logomarca+do+Col%C3%A9gio+estadual+Ant%C3%B4nio+Prado+Junior&um=1&hl=pt-BR&sa=N&gbv=2&tbm=isch&tbnid=rxqRTxNsNBgYIM:&imgrefurl=http://extra.globo.com/noticias/educacao/alunos-da-rede-estadual-terao-aulas-aos-sabados-em-turnos-extras-para-compensar-greve-de-professores-2458934.html&docid=BBIz1tr3IuTO1M&w=640&h=360&ei=D0mBTpjCBob2gAfdpIg3&zoom=1&iact=hc&vpx=526&vpy=264&dur=4266&hovh=168&hovw=300&tx=139&ty=87&page=1&tbnh=107&tbnw=158&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:8,s:0&biw=1024&bih=552
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http://www.google.com.br/imgres?q=logomarca+do+Col%C3%A9gio+estadual+Ant%C3%B4nio+Prado+Junior&um=1&hl=pt-BR&sa=N&gbv=2&tbm=isch&tbnid=rxqRTxNsNBgYIM:&imgrefurl=http://extra.globo.com/noticias/educacao/alunos-da-rede-estadual-terao-aulas-aos-sabados-em-turnos-extras-para-compensar-greve-de-professores-2458934.html&docid=BBIz1tr3IuTO1M&w=640&h=360&ei=D0mBTpjCBob2gAfdpIg3&zoom=1&iact=hc&vpx=526&vpy=264&dur=4266&hovh=168&hovw=300&tx=139&ty=87&page=1&tbnh=107&tbnw=158&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:8,s:0&biw=1024&bih=552
http://www.google.com.br/imgres?q=logomarca+do+Col%C3%A9gio+estadual+Ant%C3%B4nio+Prado+Junior&um=1&hl=pt-BR&sa=N&gbv=2&tbm=isch&tbnid=rxqRTxNsNBgYIM:&imgrefurl=http://extra.globo.com/noticias/educacao/alunos-da-rede-estadual-terao-aulas-aos-sabados-em-turnos-extras-para-compensar-greve-de-professores-2458934.html&docid=BBIz1tr3IuTO1M&w=640&h=360&ei=D0mBTpjCBob2gAfdpIg3&zoom=1&iact=hc&vpx=526&vpy=264&dur=4266&hovh=168&hovw=300&tx=139&ty=87&page=1&tbnh=107&tbnw=158&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:8,s:0&biw=1024&bih=552
http://www.google.com.br/imgres?q=logomarca+do+Col%C3%A9gio+estadual+Ant%C3%B4nio+Prado+Junior&um=1&hl=pt-BR&sa=N&gbv=2&tbm=isch&tbnid=rxqRTxNsNBgYIM:&imgrefurl=http://extra.globo.com/noticias/educacao/alunos-da-rede-estadual-terao-aulas-aos-sabados-em-turnos-extras-para-compensar-greve-de-professores-2458934.html&docid=BBIz1tr3IuTO1M&w=640&h=360&ei=D0mBTpjCBob2gAfdpIg3&zoom=1&iact=hc&vpx=526&vpy=264&dur=4266&hovh=168&hovw=300&tx=139&ty=87&page=1&tbnh=107&tbnw=158&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:8,s:0&biw=1024&bih=552
http://www.google.com.br/imgres?q=logomarca+do+Col%C3%A9gio+estadual+Ant%C3%B4nio+Prado+Junior&um=1&hl=pt-BR&sa=N&gbv=2&tbm=isch&tbnid=rxqRTxNsNBgYIM:&imgrefurl=http://extra.globo.com/noticias/educacao/alunos-da-rede-estadual-terao-aulas-aos-sabados-em-turnos-extras-para-compensar-greve-de-professores-2458934.html&docid=BBIz1tr3IuTO1M&w=640&h=360&ei=D0mBTpjCBob2gAfdpIg3&zoom=1&iact=hc&vpx=526&vpy=264&dur=4266&hovh=168&hovw=300&tx=139&ty=87&page=1&tbnh=107&tbnw=158&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:8,s:0&biw=1024&bih=552
http://www.google.com.br/imgres?q=logomarca+do+Col%C3%A9gio+estadual+Ant%C3%B4nio+Prado+Junior&um=1&hl=pt-BR&sa=N&gbv=2&tbm=isch&tbnid=rxqRTxNsNBgYIM:&imgrefurl=http://extra.globo.com/noticias/educacao/alunos-da-rede-estadual-terao-aulas-aos-sabados-em-turnos-extras-para-compensar-greve-de-professores-2458934.html&docid=BBIz1tr3IuTO1M&w=640&h=360&ei=D0mBTpjCBob2gAfdpIg3&zoom=1&iact=hc&vpx=526&vpy=264&dur=4266&hovh=168&hovw=300&tx=139&ty=87&page=1&tbnh=107&tbnw=158&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:8,s:0&biw=1024&bih=552
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<http://www.google.com.br/imgres?q=logomarca+da+ONG+Eco+do+santa+marta&u
m=1&hl=ptBR&gbv=2&tbm=isch&tbnid=OC1WVwSdEZN6dM:&imgrefurl=http://www.
grupoeco.org.br/&docid=UeY4HzTSgJvcsM&w=660&h=640&ei=ok2BTqnUIpPPgAfV
wPhC&zoom=1&iact=hc&vpx=83&vpy=211&dur=828&hovh=221&hovw=228&tx=108
&ty=138&page=1&tbnh=113&tbnw=117&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:5,s:0&biw=
1024&bih=552> Acesso em: 27/09/2011 
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http://www.google.com.br/imgres?q=logomarca+da+ONG+Eco+do+santa+marta&um=1&hl=ptBR&gbv=2&tbm=isch&tbnid=OC1WVwSdEZN6dM:&imgrefurl=http://www.grupoeco.org.br/&docid=UeY4HzTSgJvcsM&w=660&h=640&ei=ok2BTqnUIpPPgAfVwPhC&zoom=1&iact=hc&vpx=83&vpy=211&dur=828&hovh=221&hovw=228&tx=108&ty=138&page=1&tbnh=113&tbnw=117&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:5,s:0&biw=1024&bih=552
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
Fac. Administração, Ciências Contábeis e Turismo 

Curso de Turismo 

1. Há quanto tempo você reside no morro Santa Marta? 
 ____ meses            ____ anos  
 

2. Sexo:  (    ) Masc. (   ) Fem.  
 

3. Faixa etária:       
 (    )  14 a 17 anos     (    )  18 a 25 anos     (   )  26 a 34 anos     

 (    )  35 a 50 anos     (    )  51 a 65 anos     (   )  acima de 65 

anos 
 

4. Estado Civil: 

 (    ) solteiro   (    ) casado     (     )  viúvo   (      ) outros 
 

5. Escolaridade: 

(     ) Ensino Fundamental                    (     ) completo 

(     ) Ensino médio   (     ) incompleto 
(     ) Nível superior 

(     ) Pós Graduado 

       (     ) Sem escolaridade 
 

6. Ocupação principal:_________________________________ 
 

7. Principal fonte de renda:  
(     ) Salário  (     ) Pensão/Aposentadoria 

(     ) Mesada (     ) Autônomo/libera  (    ) Outras. 

Quais? 
 

8. Renda familiar mensal  

(    ) até R$ 545  (1 sal. min.) 

(    ) de  R$ 545 a R$ 1.090 (1 a 2 sal. min.) 
(    ) de  R$ 1.091 a R$  2.725 (+de 2 a 5 sal. min.) 

(    ) de  R$ 2.726 a R$ 5.450 (+de 5 a 10 sal. min.) 

(    ) Acima de R$ 5.451  (+10 sal. min.) 
  
9. Renda pessoal mensal 

(    ) até R$ 545  (1 sal. min.) 

(    ) de  R$ 545 a R$ 1.090 (1 a 2 sal. min.) 
(    ) de  R$ 1.091 a R$  2.725 (+de 2 a 5 sal. min.) 

(    ) de  R$ 2.726 a R$ 5.450 (+de 5 a 10 sal. min.) 

(    ) Acima de R$ 5.451  (+10 sal. min.) 
 

10. Em sua opinião, o morro Santa Marta é um ponto de atração 

de turistas? 
(    ) sim   (     ) não (      ) não sei 
 

11. Em caso afirmativo, por quê? Resposta no verso.  
 

12. Em qual momento você considera que o Santa Marta 
começou a ser lugar de visitação turística? 

(    ) Após a gravação do filme tropa de elite 2 (fev/2010).  

(    ) Depois da chegada da UPP (dez/2008). 
(    ) Após a gravação do clipe do cantor Michael Jackson 

(1996). 
(    ) Após a  instalação do Plano Inclinado (ago/2008) 

(    ) A partir da retomada da urbanização na comunidade 

(2007). 
 

13. Para você, a implantação da UPP vem ajudando na atração 

de turistas para a favela? 

 (    ) Sim       (     ) Não       (      ) talvez      (      ) não sei 
 

14. Em sua opinião, o que você acha que mais atrai os turistas 

para o morro Santa Marta? ENUMERE de 1 a 5, considerando 

1 o que mais atrai e 5 o fator que menos atrai. 
      (  ) A pratica de esportes. 

      (  ) As festas, shows, cultura e arte. 

      (  ) A vista panorâmica. 
      (  ) A população; conhecer o cotidiano na favela. 

      (  ) As moradias: tipo de arquitetura   
 

15. Você tem algum conhecimento do projeto Rio Top Tour?     

(      ) sim      (     ) não      (      ) mais ou menos 
 

16. Você sabe quem é o responsável? 
(      ) sim       (     ) não   

Quem? __________________________________________ 
 

FONTE: Elaboração própria do autor 

 
PESQUISA PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO 

A percepção dos moradores do morro Santa Marta em relação ao 

projeto Rio Top Tour 
 

17. Você tomou conhecimento e/ou participou de alguma 

oficina/atividade sobre o projeto  Rio Top Tour?    
(     ) sim       (     ) não   (     ) desconheço     Quais?   
 

18. Em sua opinião, houve alguma proposta da população incluída 

naquele  projeto ?    (    ) sim       (     ) não  (    )  desconheço     
Qual(is)?    

 

19.Você teria alguma sugestão para incluir para o projeto ?         

       (    ) Sim         (     ) Não Qual(is)?   
 

20. Para você a implantação do projeto Rio Top Tour irá contribuir 

para o aumento da renda dos moradores? 
 (    ) Sim     (    ) Não    (    ) talvez      (    ) não sei 
 

21. Em caso afirmativo, em quais atividades/negócios seriam: 

(    ) hospedagem             (    ) venda de alimentos e bebidas 
(    ) serviço de guia          (    ) comércio em geral 

(    ) venda de artesanato  (    ) shows de música 

(    ) mototaxi                     (    )  outros Qual(is)?   
 

22. Para você os turistas irão consumir algum produto dos bares, 

biroscas e barracas de artesanato existentes no Santa Marta? 
 

       (    ) sim     (     ) não      (     ) talvez     (     ) não sei           
 

23. Como você acha que deveria ser a distribuição da renda 

proveniente da atividade turística no morro Santa Marta? 
  (    ) Uma parte deve ficar com o trab. direto outra parte deve ser  

          distribuído para a população. 

  (    ) Deveria ser entregue à associação do moradores para ser  
           revertido em obras de interesse comum. 

  (    ) Deve ser igualmente distribuído por toda população. 

  (    ) Fica somente com quem trabalhar diretamente com o 
turismo. 

  (    ) Não sei responder. 
 

Utilizando a escala de 1 a 7 avalie as afirmativas a seguir, 
considerando: 1-discordo totalmente; 2- discordo; 3- discordo em 

parte; 4- tanto faz; 5-concordo em parte; 6-concordo; 7-concordo 

totalmente. 
8 – não sei responder. 

 

Observações: colocar no verso do formulário. 

 
 
 

 

24. O crescimento do turismo no morro St. 

Marta irá favorecer a construção de novos 
equipamentos e serviços turísticos na favela. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25. O crescimento do turismo no St. Marta irá 

contribuir para o aumento do custo de vida no 
morro, ex: IPTU, água, luz, gás, alimentação, 

telefone, etc. Ainda sim, você é a favor da 

implantação do projeto Rio Top Tour? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

26. A implantação do programa Rio Top Tour 
irá aumentar as oportunidades de trabalho e 

emprego para os moradores do morro Santa 

Marta. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

27. Com a Implantação da UPP no morro 

Santa Marta a qualidade de vida está melhor...  

1 2 3 4 5 6 7 8 

28. A atuação da ONG Eco contribui para o 

envolvimento da população nos projetos em 
desenvolvimento. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

29. O programa de microcrédito oferecido aos 

moradores e comerciantes pelo gov./RJ através 
da INVESTRIO traz a garantia de sucesso dos 

novos empreendedores.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

30. A atividade turística na favela será mais 
lucrativa se a população aumentar seu  

grau de  estudo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pesquisador:    Data: 

Local: 

Apêndice A – Formulário da Pesquisa 
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APÊNDICE B – Tabulação da Pesquisa Quantitativa com os Moradores do Morro Santa Marta 
 

 

SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV  SETOR V TOTAL 

Tabela 1.  Tempo de 

moradia no Santa 
Marta 

Valor 
Absoluto  

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto  

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto  

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto  

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto  

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto  

Valor 
Relativo 

Menor que um ano  3 3,75 3 3,75 1 1,25 1 1,25 1 1,25 9 2,25 

De 1 a 5 anos         11 13,75 6 7,50 4 5,00 5 6,25 5 6,25 31 7,75 

De 6 a 10 anos       5 6,25 8 10,00 7 8,75 12 15 8 10 40 10 

De 11 a 15 anos      3 3,75 6 7,50 8 10,00 5 6,25 3 3,75 25 6,25 

De 16 a 20 anos        11 13,75 17 21,25 8 10,00 6 7,5 9 11,25 51 12,75 

De 21 a 25 anos        8 10,00 5 6,25 6 7,50 12 15 14 17,5 45 11,25 

De 26 e 30 anos    8 10,00 5 6,25 18 22,50 9 11,25 7 8,75 47 11,75 

De 31 a 35 anos  8 10,00 5 6,25 4 5,00 6 7,5 4 5 27 6,75 

De 36 a 40 anos  8 10,00 5 6,25 7 8,75 5 6,25 4 5 29 7,25 

De 41 a 45 anos 6 7,50 6 7,50 4 5,00 4 5 5 6,25 25 6,25 

De 46 a 50 anos  4 5,00 5 6,25 8 10,00 4 5 8 10 29 7,25 

De 51 a 55 anos   4 5,00 5 6,25 3 3,75 5 6,25 8 10 25 6,25 

De 56 a 60 anos  1 1,25 1 1,25 1 1,25 2 2,5 2 2,5 7 1,75 

De 61 a 65 anos  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 1 1,25 1 0,25 

De 66 a 70 anos  0 0,00 2 2,50 1 1,25 2 2,5 1 1,25 6 1,5 

mais de 70 anos  0 0,00 1 1,25 0 0,00 2 2,5 0 0 3 0,75 

TOTAL                     400 100,00 
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SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

Tabela 2.   Sexo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

Masculino 42 52,50 33 41,25 43 53,75 38 47,50 39 48,75 195 48,75 

Feminino 38 47,50 47 58,75 37 46,25 42 52,50 41 51,25 205 51,25 

TOTAL                     400 100,00 

 
 
 
 

  SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

Tabela  3.   Faixa etária 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

14 a 17 anos      6 7,50 9 11,25 8 10,00 6 7,50 6 7,50 35 8,75 

18 a 25 anos      10 12,50 17 21,25 9 11,25 20 25,00 23 28,75 79 19,75 

26 a 34 anos      19 23,75 11 13,75 26 32,50 21 26,25 17 21,25 94 23,50 

35 a 50 anos      29 36,25 31 38,75 24 30,00 20 25,00 19 23,75 123 30,75 

51 a 65 anos      9 11,25 6 7,50 10 12,50 9 11,25 12 15,00 46 11,50 

Acima de 65 anos 7 8,75 6 7,50 3 3,75 4 5,00 3 3,75 23 5,75 

TOTAL                     400 100,00 

 
 
 
 

  SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

Tabela  4.        Estado 

Civil 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

Solteiro     48 60,00 56 70,00 46 57,50 48 60,00 51 63,75 249 62,25 

Casado   23 28,75 21 26,25 24 30,00 29 36,25 23 28,75 120 30,00 

Viúvo    0 0,00 2 2,50 4 5,00 3 3,75 3 3,75 12 3,00 

Outros 9 11,25 1 1,25 6 7,50 0 0,00 3 3,75 19 4,75 

TOTAL                      400 100,00 
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  SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

Tabela  5.        Escolaridade 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

Ensino Fundamental 
Completo 11 13,75 11 13,75 8 10,00 9 11,25 19 23,75 58 14,50 
Ensino Fundamental 
Incompleto 22 27,50 35 43,75 34 42,50 21 26,25 11 13,75 123 30,75 

Ensino Médio Completo 21 26,25 17 21,25 16 20,00 27 33,75 27 33,75 108 27,00 

Ensino Médio Incompleto 16 20,00 11 13,75 20 25,00 20 25,00 17 21,25 84 21,00 

Ensino Superior Completo 1 1,25 1 1,25 1 1,25 0 0,00 1 1,25 4 1,00 

Ensino Superior Incompleto 2 2,50 2 2,50 1 1,25 2 2,50 4 5,00 11 2,75 

Pós graduação Completo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Pós graduação Incompleto 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sem escolaridade  7 8,75 3 3,75 0 0,00 1 1,25 1 1,25 12 3,00 

TOTAL                     400 100,00 

 
 
 

  SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

Tabela 6. Ocupação principal 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

Acompanhante de 
idoso/enfermos 1 1,25 1 1,25 0 0,00 0 0,00 2 2,50 4 1,00 
Administrador 0 0,00 1 1,25 1 1,25 0 0,00 0 0,00 2 0,50 
Agente de saúde 1 1,25 1 1,25 0 0,00 0 0 0 0,00 2 0,5 
Agente de segurança 1 1,25 1 1,25 1 1,25 0 0 0 0,00 3 0,75 
Aposentado 5 6,25 8 10,00 6 7,50 5 6,25 4 5,00 28 7 
Autônomo 0 0,00 4 5,00 2 2,50 2 2,5 2 2,50 10 2,5 
Auxiliar administrativo 0 0,00 2 2,50 1 1,25 0 0 0 0,00 3 0,75 
Auxiliar de cozinha 2 2,50 0 0,00 0 0,00 1 1,25 0 0,00 3 0,75 
Auxiliar de creche 3 3,75 4 5,00 0 0,00 1 1,25 0 0,00 8 2 
Auxiliar de serviços gerais 4 5,00 4 5,00 7 8,75 4 5 6 7,50 25 6,25 
Babá 0 0,00 2 2,50 0 0,00 1 1,25 0 0,00 3 0,75 
Comerciante 13 16,25 4 5,00 2 2,50 6 7,5 6 7,50 31 7,75 
Construção Civil 2 2,50 0 0,00 6 7,50 5 6,25 6 7,50 19 4,75 
Costureira 1 1,25 0 0,00 1 1,25 0 0 0 0,00 2 0,5 
Cozinheiro(a) 2 2,50 1 1,25 2 2,50 2 2,5 1 1,25 8 2 
Desempregado 3 3,75 7 8,75 6 7,50 8 10 9 11,25 33 8,25 
Doméstica 6 7,50 5 6,25 4 5,00 3 3,75 4 5,00 22 5,5 
Dona de casa  2 2,50 3 3,75 3 3,75 5 6,25 4 5,00 17 4,25 
Estagiário 1 1,25 1 1,25 0 0,00 0 0 3 3,75 5 1,25 
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Estudante 6 7,50 11 13,75 12 15,00 12 15 10 12,50 51 12,75 
Feirante 0 0,00 0 0,00 1 1,25 0 0 0 0,00 1 0,25 
Garçon 0 0,00 2 2,50 0 0,00 1 1,25 0 0,00 3 0,75 
Gari 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 1 1,25 1 0,25 
Guia de Turismo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 1 1,25 1 0,25 
Inspetor 0 0,00 0 0,00 1 1,25 0 0 0 0,00 1 0,25 
Menor aprendiz 1 1,25 0 0,00 0 0,00 1 1,25 1 1,25 3 0,75 
Mensageiro 2 2,50 0 0,00 2 2,50 0 0 0 0,00 4 1 
Merendeira 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,25 0 0,00 1 0,25 
Motoboy/Entregador 3 3,75 0 0,00 2 2,50 1 1,25 3 3,75 9 2,25 
Motorista 1 1,25 0 0,00 3 3,75 2 2,5 0 0,00 6 1,5 
Não responderam 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 1 1,25 1 0,25 
Operadora de caixa 0 0,00 1 1,25 1 1,25 2 2,5 0 0,00 4 1 
Outros níveis básicos 4 5,00 6 7,50 4 5,00 3 3,75 1 1,25 18 4,5 
Pastor 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 1 1,25 1 0,25 
Piloto de helicóptero 1 1,25 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 1 0,25 
Pintor 1 1,25 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 1 0,25 
Porteiro 3 3,75 1 1,25 2 2,50 0 0 1 1,25 7 1,75 
Professor 1 1,25 0 0,00 1 1,25 2 2,5 1 1,25 5 1,25 
Profissional de salão de 
beleza 2 2,50 4 5,00 4 5,00 5 6,25 3 3,75 18 4,5 
Recepcionista 3 3,75 2 2,50 1 1,25 0 0 0 0,00 6 1,5 
Secretária 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 1 1,25 1 0,25 
Técnico em eletro-eletrônica 2 2,50 2 2,50 0 0,00 0 0 0 0,00 4 1 
Telemarketing 0 0,00 1 1,25 1 1,25 0 0 0 0,00 2 0,5 
Vendedor 3 3,75 1 1,25 3 3,75 7 8,75 8 10,00 22 5,5 
TOTAL                     400 100 

 
 
 
 
 

  SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

Tabela 7.  Principal fonte de 

renda 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

   Salário  42 52,50 36 45,00 38 47,50 35 43,75 40 50,00 191 47,75 

Pensão/Aposentadoria 4 5,00 9 11,25 7 8,75 6 7,50 5 6,25 31 7,75 

   Mesada 0 0,00 0 0,00 2 2,50 4 5,00 10 12,50 16 4,00 

   Autônomo/liberal 24 30,00 14 17,50 15 18,75 14 17,50 11 13,75 78 19,50 
   Não definiram fonte de 
renda 1 1,25 2 2,50 6 7,50 3 3,75 2 2,50 14 3,50 

   Sem renda 8 10,00 19 23,75 11 13,75 17 21,25 11 13,75 66 16,50 
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   Outras; Qual(is)? 1 1,25 0 0,00 1 1,25 1 1,25 1 1,25 4 1,00 

   TOTAL                     400 100,00 

 
 

  SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

Tabela 8. Renda familiar mensal 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

Até R$ 545  (1 sal. min.) 18 22,5 21 26,25 20 25 22 28 20 25 101 25,25 

De  R$ 545 a R$ 1.090 (1 a 2 
sal. min.) 39 48,75 37 46,25 44 55 34 43 46 58 200 50,00 

De  R$ 1.091 a R$  2.725 (+ de 
2 a 5 sal. min.) 22 27,5 18 22,5 15 19 14 18 12 15 81 20,25 

   De  R$ 2.726 a R$ 5.450 (+ de 
5 a  10 sal. min.) 0 0 1 1,25 1 1 1 1 2 3 5 1,25 

   Acima de R$ 5.451  (+10 sal. 
min.) 1 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,25 

  Sem resposta 0 0 3 3,75 0 0 9 11 0 0 12 3,00 

TOTAL                     400 100,00 

 
 
 

  SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

 Tabela  9. Renda pessoal 

mensal  
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

Até R$ 545  (1 sal. min.) 32 40 28 35 36 45 32 40 36 45 164 41,00 
de  R$ 545 a R$ 1.090 (1 a 2 sal. 
min.) 30 37,5 23 28,75 26 33 27 34 29 36 135 33,75 

de  R$ 1.091 a R$  2.725 (+ de 2 
a 5 sal. min.) 8 10 7 8,75 4 5 3 4 4 5 26 6,50 

de  R$ 2.726 a R$ 5.450 (+ de 5 
a  10 sal. min.) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,25 
Acima de R$ 5.451  (+10 sal. 
min.) 1 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,25 

Sem resposta 9 11,25 22 27,5 13 16 18 23 11 14 73 18,25 

TOTAL                     400 100,00 
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  SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

 Tabela 10. Em sua opinião, o morro 

Santa Marta é um ponto de atração 
de turistas? V
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Sim    72 90,00 72 90,00 78 97,50 76 95,00 72 90,00 370 92,50 

Não  3 3,75 5 6,25 1 1 1 1 5 6 15 3,75 

Não sei 5 6,25 3 3,75 1 1,25 3 3,75 3 3,75 15 3,75 

TOTAL                     400 100,00 

 
 
 

 

SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

 Tabela 11. Em caso afirmativo, por quê? 
V
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Curiosidade de conhecer a cultura, cotidiano, a 
realidade da favela 6 6,45 1 1,06 4 3,48 6 6,52 8 8,42 25 5,05 

Devido à estátua, laje e ao espaço Michael Jackson 4 4,30 11 11,70 12 10,43 8 8,70 5 5,26 40 8,08 

Bondinho 8 8,60 1 1,06 4 3,48 1 1,09 1 1,05 15 3,03 

Depois da UPP/ segurança 24 25,81 14 14,89 19 16,52 6 6,52 8 8,42 71 14,34 

Divulgação na mídia 1 1,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,20 

Eventos 2 2,15 1 1,06 4 3,48 1 1,09 0 0,00 8 1,62 

Localização geográfica 3 3,23 2 2,13 1 0,87 1 1,09 1 1,05 8 1,62 

Revitalização, urbanização 4 4,30 7 7,45 2 1,74 1 1,09 1 1,05 15 3,03 

Michael Jackson 5 5,38 1 1,06 26 22,61 36 39,13 14 14,74 82 16,57 

Modismo 0 0,00 9 9,57 0 0,00 1 1,09 1 1,05 11 2,22 

Pelos famosos que vieram  4 4,30 3 3,19 1 0,87 0 0,00 1 1,05 9 1,82 

Pontos turísticos 1 1,08 1 1,06 2 1,74 1 1,09 0 0,00 5 1,01 

População receptiva 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,11 2 0,40 
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Sem resposta 12 12,90 22 23,40 3 2,61 4 4,35 8 8,42 49 9,90 

Vista panorâmica 19 20,43 21 22,34 37 32,17 32 34,78 45 47,37 154 31,11 

TOTAL 93   94   115   92   95   495 100,00 

 

   

SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL TOTAL 

Tabela 12.  Em qual momento você considera que o Santa 

Marta começou a ser lugar de visitação turística? V
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   Após a gravação do filme tropa de elite 2 
(fev/2010) 

  
1 1,25 0 0,00 1 1,25 0 0,00 1 1,25 3 0,75 

   Depois da chegada da UPP (dez/2008). 

  
42 52,50 64 80,00 42 52,50 50 62,50 43 53,75 241 60,25 

   Após a gravação do clipe do cantor Michael 
Jackson (1996). 

  
21 26,25 11 13,75 26 33 20 25,00 15 18,75 93 23,25 

Após a instalação do Plano Inclinado 
(ago/2008) 

 
 

 
9 11,25 1 1,25 8 10 8 10,00 15 18,75 41 10,25 

   A partir da retomada da urbanização na 
favela (2007) 

 
 
 

 
7 8,75 3 3,75 3 3,75 2 2,50 6 7,50 21 5,25 

   Sem resposta 
  

0 0,00 1 1,25 0 0 0 0,00 0 0,00 1 0,25 

TOTAL                         400 100 

 
 
 

 
SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

 Tabela 13. Para você, a implantação da UPP vem ajudando 

na atração de turistas para a favela? V
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Sim 

  

59 73,75 74 92,50 60 75,00 68 85,00 69 86,25 330 82,50 

Não 3 3,75 4 5,00 2 2,50 3 3,75 5 6,25 17 4,25 

Talvez 11 13,75 1 1,25 9 11,25 4 5,00 5 6,25 30 7,50 

Não sei 7 8,75 1 1,25 9 11,25 5 6,25 1 1,25 23 5,75 

TOTAL                     400 100,00 
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 Tabela 14. Em sua opinião, o que você acha que mais atrai 

os turistas para o morro Santa Marta? ENUMERE de 1 a 5, 
considerando 1 o que mais atrai e 5 o fator que menos atrai. V
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 A pratica de esportes. 2 2,50 7 8,75 2 2,50 5 6,25 0 0,00 16 4,00 

 As festas, shows, cultura e arte. 9 11,25 6 7,50 14 17,50 3 3,75 4 5,00 36 9,00 

 A vista panorâmica. 57 71,25 62 77,5 57 71,25 66 82,50 69 86,25 311 77,75 

 A população; conhecer o cotidiano na favela. 7 8,75 2 2,50 4 5,00 2 2,50 4 5,00 19 4,75 

 As moradias: tipo de arquitetura   5 6,25 3 3,75 3 3,75 2 2,50 3 3,75 16 4,00 

Não responderam 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,5 2 0,50 

TOTAL                     400 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tabela 14.1. Em sua opinião, o que você acha que mais atrai os turistas para o morro Santa Marta? ENUMERE de 1 a 5, considerando 1 o que 

mais atrai e 5 o fator que menos atrai. 

 A vista panorâmica.   

 As festas, shows, cultura e arte.   

 A população; conhecer o cotidiano na favela.   

 As moradias: tipo de arquitetura     

 A prática de esportes.   
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  SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

 Tabela 15. Você tem algum 

conhecimento do projeto Rio Top Tour?     
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

Sim 13 16,25 12 15,00 10 12,50 8 10,00 11 13,75 54 13,50 

Não 60 75,00 58 72,50 68 85,00 62 77,50 60 75,00 308 77,00 

Mais ou menos 7 8,75 10 12,50 2 2,50 10 12,50 9 11,25 38 9,50 

TOTAL                     400 100,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

 Tabela 16.  Você sabe quem é o responsável? 
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Sim 5 6,25 3 3,75 4 5,00 7 8,75 6 7,50 25 6,25 

Não 75 93,75 77 96,25 76 95,00 73 91,25 74 92,50 375 93,75 

TOTAL                     400 100,00 
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 Tabela 16.1. Quem? 
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Governo do Estado 2 2,50 0 0,00 1 1,25 2 2,50 1 1,25 6 1,50 

Mônica 1 1,25 1 1,25 0 0,00 1 1,25 0 0,00 3 0,75 

Prefeitura 0 0,00 0 0,00 1 1,25 0 0,00 3 3,75 4 1,00 

RioTur 1 1,25 0 0,00 1 1,25 0 0,00 0 0,00 2 0,50 

Secretaria de Turismo 0 0,00 1 1,25 0 0,00 0 0,00 1 1,25 2 0,50 

Secretario de Turismo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,25 1 0,25 

Tiago Firmino 0 0,00 1 1,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25 

Não souberam responder 76 95,00 77 96,25 77 96,25 77 96,25 74 92,50 381 95,25 

TOTAL                     400 100,00 
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Tabela 17. Você tomou conhecimento e/ou participou 

de alguma  oficina/atividade  sobre o programa Rio 
Top Tour? V
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Sim 17 21,25 4 5,00 16 20,00 3 3,75 2 2,50 42 10,50 

Não 16 20,00 75 93,75 18 22,50 25 31,25 16 20,00 150 37,50 

Desconheço           47 58,75 1 1,25 46 57,50 52 65,00 62 77,50 208 52,00 

TOTAL                     400 100,00 
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Tabela 17.1.  Quais? 
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Através de amigos 1 1,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25 

Curso de monitor de turismo 2 2,50 0 0,00 0 0,00 1 1,25 0 0,00 3 0,75 

Divulgação na favela 1 1,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25 

Mas não fui 6 7,50 0 0,00 16 20,00 0 0,00 0 0,00 22 5,50 

Não souberam responder 66 82,50 79 98,75 64 80,00 78 97,50 79 98,75 366 91,50 

Participou de uma ou mais reuniões 1 1,25 1 1,25 0 0,00 1 1,25 0 0,00 3 0,75 

Ponto informação/Tenda na praça 2 2,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,50 

Visita técnica 1 1,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,25 2 0,50 

TOTAL                     400 100,00 

 

 

 

 

  SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

 Tabela 18. Em sua opinião, houve alguma proposta  

da população incluída naquele  programa? V
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Sim 9 11,25 14 17,50 6 7,50 3 3,75 1 1,25 33 8,25 

Não 5 6,25 36 45,00 10 12,50 25 31,25 4 5,00 80 20,00 

Desconheço           66 82,50 30 37,50 64 80,00 52 65,00 75 93,75 287 71,75 

TOTAL                     400 100,00 
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  SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

 Tabela 18.1. Qual(is)? 
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Banheiros e lixeiras 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,25 0 0,00 1 0,25 

Mais Esportes 0 0,00 1 1,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25 

Investimento em cursos para os moradores  2 2,50 2 2,50 0 0,00 0 0,00 1 1,25 5 1,25 

Mais sinalização 1 1,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25 

Não responderam 75 93,75 77 96,25 75 93,75 79 98,75 79 98,75 385 96,25 

Não sei dizer 1 1,25 0 0,00 5 6,25 0 0,00 0 0,00 6 1,50 

Pontos turísticos para visitação 1 1,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25 

TOTAL                     400 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

Tabela 19. Você teria alguma sugestão para incluir 

para o programa? V
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Sim 25 31,25 20 25,00 12 15,00 11 13,75 7 8,75 75 18,75 

Não 55 68,75 60 75,00 68 85,00 69 86,25 73 91,25 325 81,25 

TOTAL                     400 100,00 

 

  



115 

 

 

SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

Tabela 19.1. Qual(is)? 
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Baixar a conta de luz 0 0 0 0,00 0 0,00 1 1,25 0 0,00 1 0,25 

Conscientização quanto o uso dos flashes 0 0 0 0,00 0 0,00 1 1,25 0 0,00 1 0,25 

Criar uma loja de roupa com lembranças  da favela. 0 0 0 0,00 0 0,00 1 1,25 0 0,00 1 0,25 

Cursos para os moradores  0 0 0 0,00 0 0,00 5 6,25 3 3,75 8 2,00 

Divulgação dos projetos na favela 0 0 0 0,00 1 1,25 3 3,75 4 5,00 8 2,00 

Faltam (os turistas) passarem em muitos lugares que não passam 0 0 0 0,00 1 1,25 0 0,00 0 0,00 1 0,25 

Inclusão dos moradores de todas as idades nos projetos 0 0 5 6,25 7 8,75 0 0,00 0 0,00 12 3,00 

Instalação de banheiros públicos 0 0 3 3,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,75 

Investir; no esporte, doações e redistribuir a renda do turismo 0 0 3 3,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,75 

Maior esclarecimento p/turista e p/ população 0 0 3 3,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,75 

Mais fiscalização da secretaria de turismo 0 0 1 1,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25 

Manter o plano inclinado em perfeito estado. 0 0 1 1,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25 

Melhorar o comércio, construir área de alimentação  0 0 2 2,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,50 

Melhoria de infraestrutura, saneamento básico, limpeza, acessibilidade 11 13,75 4 5,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 3,75 

Não souberam responder 55 68,75 60 75,00 68 85,00 69 86,25 73 91,25 325 81,25 

Nos casos afirmativos sem resposta 9 11,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 2,25 

O curso deve ser oferecido em dois turnos 1 1,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25 

Os guias   tem que ser locais 2 2,5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,50 

Os turistas consomem pouco e/ou não consomem na  comunidade 1 1,25 0 0,00 1 1,25 0 0,00 0 0,00 2 0,50 

Posto de saúde precário 1 1,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25 

TOTAL                     400 100,00 
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  SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

Tabela 20. Para você a implantação do 

programa Rio Top Tour  irá contribuir para o 
aumento da renda dos moradores? V
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Sim 28 35,00 31 38,75 47 58,75 35 
43,7

5 40 50,00 181 45,25 

Não     13 16,25 27 33,75 21 26,25 27 
33,7

5 24 30,00 112 28,00 

Talvez       18 22,50 11 13,75 8 10,00 11 
13,7

5 13 16,25 61 15,25 

Não sei 21 26,25 11 13,75 4 5,00 7 8,75 3 3,75 46 11,50 

TOTAL                     400 100,00 

 
 
 
 
 

  SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

 Tabela 21. Em quais 

atividades/negócios 
seriam: 

Valor 
Absolut

o 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absolut

o 

Valor 
Relativ

o 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativ

o 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativ

o 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor Relativo 

Comércio em geral 42 16,54 28 25,45 49 19,29 33 23,24 33 24,44 185 20,67 

Hospedagem             33 12,99 5 4,55 27 10,63 15 10,56 14 10,37 94 10,50 

Mototaxi                  4 1,57 0 0,00 13 5,12 0 0,00 0 0,00 17 1,90 

Outros 0 0,00 3 2,73 1 0,39 0 0,00 1 0,74 5 0,56 

Sem resposta 26 10,24 41 37,27 22 8,66 35 24,65 38 28,15 162 18,10 

Serviço de guia          44 17,32 11 10,00 43 16,93 17 11,97 10 7,41 125 13,97 

Shows de música 33 12,99 5 4,55 29 11,42 1 0,70 1 0,74 69 7,71 
Venda de alimentos e 
bebidas 37 14,57 13 11,82 41 16,14 33 23,24 30 22,22 154 17,21 

Venda de artesanato   35 13,78 4 3,64 29 11,42 8 5,63 8 5,93 84 9,39 
TOTAL 254   110   254   142   135   895 100,00 
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SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

 Tabela 22. Para você os turistas irão consumir 
algum produto dos bares, biroscas e barracas de 
artesanato existentes no morro Santa Marta? 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absolut

o 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor Relativo 

Sim  
  
Não  
  
Talvez 
  
Não sei 
  
TOTAL 
  

54 67,50 55 68,75 56 70,00 55 68,75 58 72,50 278 69,50 

10 12,50 16 20,00 11 13,75 14 17,50 13 16,25 64 16,00 

13 16,25 3 3,75 9 11,25 8 10,00 6 7,50 39 9,75 

3 3,75 6 7,50 4 5,00 3 3,75 3 3,75 19 4,75 

                    400 100,00 

 

 

 

 

  
  
  

SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

Tabela 23. Como você acha que deveria ser a 
distribuição da renda proveniente da atividade  turística 

no morro Santa Marta ?  V
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Uma parte deve ficar com o trabalhador 
direto outra parte deve ser distribuído para 
a população. 

  
  
  
  
  
  

15 18,75 4 5,00 13 16,25 12 15,00 21 26,25 65 16,25 

Deveria ser entregue à Associação de 
Moradores para ser revertido em obras de 
interesse comum. 26 32,50 44 55,00 21 26,25 20 25,00 25 31,25 136 34,00 

Deve ser igualmente distribuído por toda 
população. 14 17,50 15 18,75 12 15,00 29 36,25 17 21,25 87 21,75 

Fica somente com quem trabalhar 
diretamente com o turismo. 21 26,25 5 6,25 30 37,50 13 16,25 15 18,75 84 21,00 

Não sei responder. 4 5,00 11 13,75 4 5,00 6 7,50 2 2,50 27 6,75 

Sem resposta 0 0,00 1 1,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25 
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              TOTAL                         400 100,00 

 
 
Tabela 24. Utilizando a escala de 1 a 8 avalie as afirmativas a 
seguir, considerando: 

SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

O crescimento do turismo no morro St. Marta irá favorecer a 
construção de novos equipamentos e serviços turísticos na 
favela. 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

1 - discordo totalmente 9 11,25 0 0,00 8 10,00 1 1,25 2 2,50 20 5,00 

2 - discordo 
  

3 - discordo em parte 
4 - tanto faz 

  
5 - concordo em  parte 
6 - concordo 
7 - concordo totalmente 
8 - não sei responder 
TOTAL 

  

1 1,25 19 23,75 1 1,25 4 5,00 3 3,75 28 7,00 

5 6,25 2 2,50 3 3,75 2 2,50 0 0,00 12 3,00 

8 10,00 2 2,50 4 5,00 2 2,50 4 5,00 20 5,00 

17 21,25 4 5,00 12 15,00 17 21,25 6 7,50 56 14,00 

17 21,25 51 63,75 21 26,25 39 48,75 26 32,50 154 38,50 

22 27,50 1 1,25 30 37,50 14 17,50 39 48,75 106 26,50 

1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 0 0,00 4 1,00 

                    400 100,00 

 

Tabela 25. Utilizando a escala de 1 a 8 avalie as 
afirmativas a seguir, considerando: 

SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

O crescimento do turismo no St. Marta irá contribuir 
para o aumento do custo de vida no morro, ex: IPTU, 
água, luz, gás, alimentação, telefone, etc. Ainda sim, 
você é a favor da implantação do programa Rio Top 
Tour? 
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1 - discordo totalmente 
 

5 6,25 1 1,25 8 10,00 0 0,00 3 3,75 17 4,25 

2 - discordo 
 

8 10,00 34 42,50 3 3,75 3 3,75 4 5,00 52 13,00 

3 - discordo em parte 
 

7 8,75 1 1,25 5 6,25 2 2,50 2 2,50 17 4,25 

4 - tanto faz 
 

10 12,50 3 3,75 4 5,00 4 5,00 5 6,25 26 6,50 

5 - concordo em  parte 
 

19 23,75 6 7,50 17 21,25 17 21,25 13 16,25 72 18,00 

6 - concordo 
 

10 12,50 30 37,50 18 22,50 40 50,00 27 33,75 125 31,25 

7 - concordo totalmente 
 

21 26,25 0 0,00 24 30,00 14 17,50 23 28,75 82 20,50 

8 - não sei responder   0 0,00 5 6,25 1 1,25 0 0,00 3 3,75 9 2,25 

TOTAL                       400 100,00 
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Tabela 26. Utilizando a escala de 1 a 8 avalie as 

afirmativas a seguir, considerando: 
SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

A implantação do programa Rio Top Tour irá aumentar 
as oportunidades de trabalho e emprego para os 
moradores do morro Santa Marta. 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absolut

o 

Valor 
Relativ

o 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

1 - discordo totalmente   5 6,25 1 1,25 3 3,75 5 6,25 1 1,25 15 3,75 

2 - discordo 
 

2 2,50 18 22,50 2 2,50 0 0,00 3 3,75 25 6,25 

3 - discordo em parte 
 

3 3,75 1 1,25 3 3,75 1 1,25 1 1,25 9 2,25 

4 - tanto faz 
 

2 2,50 1 1,25 2 2,50 3 3,75 4 5,00 12 3,00 

5 - concordo em  parte 
 

16 20,00 8 10,00 12 15,00 20 25,00 10 12,50 66 16,50 

6 - concordo 
 

12 15,00 42 52,50 26 32,50 33 41,25 33 41,25 146 36,50 

7 - concordo totalmente 
 

34 42,50 1 1,25 31 38,75 15 18,75 24 30,00 105 26,25 

8 - não sei responder 
 

6 7,50 8 10,00 1 1,25 3 3,75 4 5,00 22 5,50 

TOTAL                       400 100,00 

 

Tabela 27. Utilizando a escala de 1 a 8 avalie as 

afirmativas a seguir, considerando: 
SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

Com a Implantação da UPP no morro Santa Marta 
a qualidade de vida está melhor...  V
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1 - discordo totalmente 4 5,00 0 0,00 2 2,50 2 2,50 6 7,50 14 3,50 

2 - discordo 6 7,50 5 6,25 7 8,75 1 1,25 1 1,25 20 5,00 

3 - discordo em parte 4 5,00 0 0,00 4 5,00 0 0,00 1 1,25 9 2,25 

4 - tanto faz 10 12,50 9 11,25 7 8,75 4 5,00 6 7,50 36 9,00 

5 - concordo em  parte 9 11,25 15 18,75 9 11,25 10 12,50 12 15,00 55 13,75 

6 - concordo 15 18,75 45 56,25 13 16,25 26 32,50 17 21,25 116 29,00 

7 - concordo totalmente 30 37,50 3 3,75 35 43,75 33 41,25 34 42,50 135 33,75 

8 - não sei responder 2 2,50 3 3,75 3 3,75 4 5,00 3 3,75 15 3,75 

TOTAL                       400 100,00 
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Tabela 28. Utilizando a escala de 1 a 8 avalie 

as afirmativas a seguir, considerando: 
SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

A atuação da ONG Eco contribui para o 
envolvimento da população nos projetos em 
desenvolvimento. 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

1 - discordo totalmente 3 3,75 3 3,75 5 6,25 0 0,00 3 3,75 14 3,50 

2 - discordo 7 8,75 3 3,75 2 2,50 0 0,00 2 2,50 14 3,50 

3 - discordo em parte 3 3,75 1 1,25 4 5,00 0 0,00 1 1,25 9 2,25 

4 - tanto faz 6 7,50 1 1,25 4 5,00 5 6,25 1 1,25 17 4,25 

5 - concordo em  parte 13 16,25 9 11,25 13 16,25 9 11,25 4 5,00 48 12,00 

6 - concordo 11 13,75 41 51,25 16 20,00 26 32,50 15 18,75 109 27,25 

7 - concordo totalmente 28 35,00 4 5,00 26 32,50 23 28,75 43 53,75 124 31,00 

8 - não sei responder 9 11,25 18 22,50 10 12,50 17 21,25 11 13,75 65 16,25 

TOTAL                       400 100,00 

 

 

 

 

Tabela 29. Utilizando a escala de 1 a 8 avalie as 

afirmativas a seguir, considerando: 
SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

O programa de microcrédito oferecido aos 
moradores e comerciantes através da INVESTE RIO 
trás a garantia de sucesso dos novos 
empreendedores.  

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativ

o 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

1 - discordo totalmente 5 6,25 1 1,25 5 6,25 3 3,75 1 1,25 15 3,75 

2 - discordo 6 7,50 2 2,50 6 7,50 0 0,00 1 1,25 15 3,75 

3 - discordo em parte 6 7,50 0 0,00 8 10,00 3 3,75 0 0,00 17 4,25 

4 - tanto faz 6 7,50 4 5,00 6 7,50 0 0,00 2 2,50 18 4,50 

5 - concordo em  parte 9 11,25 2 2,50 5 6,25 3 3,75 1 1,25 20 5,00 

6 - concordo 13 16,25 5 6,25 11 13,75 6 7,50 2 2,50 37 9,25 

7 - concordo totalmente 12 15,00 0 0,00 12 15,00 8 10,00 10 12,50 42 10,50 

8 - não sei responder 23 28,75 66 82,50 27 33,75 57 71,25 63 78,75 236 59,00 

TOTAL                       400 100,00 
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Tabela 30. Utilizando a escala de 1 a 8 avalie as 

afirmativas a seguir, considerando: 
SETOR I SETOR II SETOR III SETOR IV SETOR V TOTAL 

A atividade turística na favela será mais lucrativa 
se a população aumentar seu grau de estudo. 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

1 - discordo totalmente   0 0,00 0 0,00 3 3,75 0 0,00 0 0,00 3 0,75 

2 - discordo   2 2,50 3 3,75 0 0,00 1 1,25 1 1,25 7 1,75 

3 - discordo em parte   2 2,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,50 

4 - tanto faz   4 5,00 4 5,00 2 2,50 0 0,00 0 0,00 10 2,50 

5 - concordo em  parte   10 12,50 1 1,25 6 7,50 1 1,25 7 8,75 25 6,25 

6 - concordo   12 15,00 62 77,50 13 16,25 20 25,00 15 18,75 122 30,50 

7 - concordo totalmente   50 62,50 9 11,25 56 70,00 54 67,50 55 68,75 224 56,00 

8 - não sei responder   0 0,00 1 1,25 0 0,00 4 5,00 2 2,50 7 1,75 

TOTAL                       400 100,00 

 



122 

 

APÊNDICE C –  Levantamento Fotográfico da Área de Estudo 

(Todas as fotos são de elaboração própria do autor) 

                   

 

                  

 

 

Figura 5. Placa do mapa turístico Rio Top Tour 

Figura 3. Quiosque implantado pelo projeto governamental Rio Top 

tour 
Figura 4. Polo de inclusão social Padre Veloso 

Figura 6. Placa demonstrando o processo de urbanização no 

Santa Marta 
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Figura 7. Rua Marechal Francisco de Moura, principal via de 

acesso ao morro Santa Marta 

Figura 8. Carro da empresa Jeep Tour, uma das pioneiras na 

comercialização do turismo em favelas  

Figura 9 e 10, respectivamente:  Agentes de mercado disputam o novo território chancelado pela iniciativa pública (Rio Top Tour) 
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Figura 11. Posto de Orientação Urbanística e Social 

(POUSO) na subida do Santa Marta 

Figura 12. Comércio local na subida do morro 

Figura 13. Comércio ambulante na subida do morro Figura 14. Escadaria de entrada da favela Santa Marta  
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Figura 15. Centro de Educação Tecnológica e 

Profissionalizante  

Figura 16. Estação 1 do Plano Inclinado e/ou “Bondinho” como foi 

rebatizado pelos moradores, ao lado o centro de coleta de lixo 

Figura 17. A maioria dos informes do morro são colocados no acesso 

ao plano inclinado 

Figura 18. Vandalismo na placa recém-instalada.  Figura 19.  Estação 1 do Plano Inclinado Figura 20. Depois da instalação da UPP, novos prestadores de 

serviço começaram a subir ao morro, como é o caso do banco 

Bradesco.  
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Figura 21. Comércio local 1 Figura 22. Comércio local 2 Figura 23. Sede da Associação de Moradores 

Figura 24. Uma das igrejas protestantes no morro. Para eles o 

morro se chama Dona Marta Figura 25. Igreja Católica 
Figura 26. Pedra de Santa Marta 
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Figura 27.  Painel Michael Jackson, por Romero 

Brito 

Figura 28. Estátua de Michael Jackson instalada 

pela secretaria de cultura após um ano do 

falecimento do astro.  

Figura 29. Vista do Cristo Redentor  

Figura 30. Vista Botafogo e ao fundo o Pão de 

Açúcar 

Figura 31. Vista de Botafogo e ao fundo 

Copacabana 

Figura 32. Vista Humaitá, Lagoa Rodrigo de Freitas e 

Leblon 
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Figura 33. Placa que indica outro santuário                                         Figura 34. Santa indicada pela placa do lado esquerdo  Figura 35. Visão interna da favela  

Figura 36. Placa indicativa da 2ª Mina (Resquício do Rio Banana                 Figura 37. A Segunda Mina                                                                          Figura 38. Algumas casas ainda são de madeira 
Podre) 
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Figura 39. Santa Marta - lado esquerdo                                                    Figura: 40. Santa Marta - frente                                                                    Figura 41.  Santa Marta - lado direito 

UPP 

UPP 

UPP 

Figura 42.  Escadaria e ao lado, base da UPP                                             Figura 43. Placa instalada no topo do morro                                    Figura 44.  Sede UPP. Prédio construído para servir de 

                                                                                                                                                                                                                               creche, mas como o lugar era cenário de confronto entre                                         

policiais e traficantes, nunca foi inaugurada. 
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Figura 45. Os novos prédios construídos no programa do 

PAC.  Alguns moradores daqui já levantam a hipótese de 
se mudarem para barracos mais simples a fim de alugar 

suas casas aos “gringos”. Relatos coletados em campo 

pelo autor.  

Figura 46. Existem dois Santa Martas  no mesmo terri-      Figura 47. Na estação 5, a promessa do governo é remo- 

 

tório.                                                                                 ver essas pessoas e construir um bloco habitacional nessa  área.    

Figura 48. Placa do Projeto Rio Top tour  Figura 49.  Ainda faltam melhorias básicas                                        Figura 50. Lixo 1 
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Figura  51.  Esgoto 1                                                                      Figura 52. Esgoto 2                                                                                  Figura 53. Esgoto 3 
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APÊNDICE D 

Roteiros das Entrevistas Realizadas com os Agentes Sociais do Morro Santa 

Marta 

 

Roteiro de Entrevista com Presidente da Associação do morro Santa Marta 

Data: 21/07/2011 Local: Sede da Associação no morro Santa Marta. 

 

1. Qual era a história da criação da favela? 

2. Se o motivo da vinda dos moradores se deu pela atração de trabalhar 

para os jesuítas? 

3. De quem era o direito do uso do solo atualmente? 

4. Se em algum momento o poder público tentou remove-los? 

5. Quanto surgiu o narcotráfico ali? E se realmente havia uma mudança de 

panorama depois que o tráfico terminou? 

6. Perguntado sobre a atuação do poder público durante todo período de 

ocupação da encosta, principalmente, no sentido de obras de 

infraestrutura?  

7. Qual era o peso da palavra favela em relação à palavra comunidade 

que muito tem si usado. 

8. A partir de quando começou a chegar turistas na favela, desde quando 

essa curiosidade começou a surgir? 

9. Como as empresas de turismo faziam para subir no morro, havia 

alguma aproximação antes através da associação? 

10. Questionado sobre o aumento da visitação de turistas devido a vinda do 

Michael Jackson em 1996? 

11. Sobre o projeto Rio Top tour, como foi à abordagem do governo para 

implantação do projeto, Eles já chegaram com o projeto pronto ou 

perguntaram se vocês gostariam de ter um turismo, de um formato mais 

profissional, Como havia acontecido isso? 

12. Teve algum tipo de remuneração no decorrer do curso de guia local? 

13. A cobrança para o turista subir era livre; é o morro que regula quanto 

vale? 

14. Perguntado sobre se as agencias de viagens deveriam pagar para subir 

no morro? 
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15. Por que houve um baixo índice de pessoas motivadas em fazer o curso 

de guia local? 

16. Algumas perguntas foram feitas a respeito das criticas, de alguns 

moradores no decorrer da pesquisa de campo quantitativa, criticaram a 

atitude dos turistas de não serem cordiais nem estarem consumindo 

produtos das biroscas e bares. 

17. Como foi feito a divulgação do projeto Rio Top tour? 

18. Existe muita reclamação dos moradores sobre a invasão dos turistas 

com suas máquinas fotográficas, o que o senhor acha disso? 

19. Como o senhor entende o nível de escolaridade geral dos moradores a 

relação ao índice de aproveitamento dos projetos sociais que chegam à 

favela principalmente esse do turismo? 

20. Sobre a questão do microcrédito oferecido pela agencia de fomento do 

governo do Estado INVESTRIO, será que foi uma medida bem 

sucedida? Por que muitos comerciantes estavam receosos em pegar o 

empréstimo?  

 No encerramento, peço-lhe que faça uma avaliação do projeto, uma 

sugestão e/ou reclamação sobre o novo panorama na favela? 

 

 

Roteiro de Entrevista com o capitão da Unidade de polícia Pacificadora do 

morro Santa Marta  

Data: 27/07/2011 Local: 2º Batalhão da Polícia Militar em Botafogo. 

 

1. Quando e como esse projeto surgiu na segurança pública? 

2. Quem era o secretário da época? 

3. Houve o aviso da incursão no primeiro momento?  

4. Existe um quartel da política lá no topo do morro? 

5. Depois da fase de retomada do território, como foi a reação da população, de 

modo geral, na fase de permanência do efetivo? 

6. Qual era a participação da UPP Santa Marta no desenvolvimento dos projetos 

sociais que chegavam ao morro? 

7. Antes da secretaria de Turismo entrar com o projeto (Rio Top Tour), o senhor 

foi procurado? 
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8. Qual foi o conhecimento da UPP Santa Marta que ajudou na implantação do 

projeto Rio Top tour? 

9. Houve algum pedido por parte da coordenação do projeto em fazer um 

patrulhamento no roteiro em que eles estavam formando?  

10. Questão livre para o capitão deixar uma avaliação, sugestão. 

11. Os turistas pedem para conhecer a sede, já houve casos? 

 

 

Roteiro de Entrevista com o presidente da ONG Eco com sede no morro Santa 

Marta 

Data: 02/08/2011 Local: Praça Corumbá em Botafogo. 

 

1. Qual era o histórico da ocupação do morro Santa Marta? 

2. Esse espaço tem um dono, hoje em dia, como funciona o direito da terra? 

3. Por que existe essa duplicidade quanto à história do nome ser Dona Marta 

e/ou Santa Marta? 

4. É verdade que os primeiros moradores se alojaram no Santa Marta, por que 

vieram para trabalhar para os jesuítas, isso procede? 

5. Qual era o peso para palavra favela em relação à palavra comunidade, 

principalmente para quem é considerado um representante dos moradores? 

6. O Santa Marta em algum momento teve algum apoio no sentido de urbanizar, 

algum subsídio ou não, sempre ficou entregue a sua própria força pelo poder 

público? 

7. Gostaria que o senhor falasse um pouco pra gente sobre a entrada do 

comércio de drogas no morro e como era essa fase, esse panorama? 

8. O senhor acha que essa política de segurança pública foi um passo 

importante, como o senhor entendi a pacificação? 

9. Quando que surgi a ONG Eco e o que significa essa sigla? 

10. O que seria o IBASE? E aqui no morro ele tem alguma atividade em especial 

ou segue o mesmo fluxo (IBASE)? 

11. Santa Marta é um ponto de atração turística?O senhor concorda? 

12. Quais são os elementos você consegue destacar o que atrai ao visitante? 

13. E senhor acha que o morro, o comércio em geral, conseguiu absorver esse 

turista que tá chegando, quê sempre chegou? 
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14. Muitos moradores estão se queixando da maneira que os turistas estão 

passando, consumindo pouco no comércio e batendo fotos sem pedir licença, 

como o senhor encara isso? 

15. O senhor falou que no projeto (da ONG Eco), estrangeiros viajam para cá 

para se integrarem com a realidade do morro? 

16. O senhor acha que esse modelo vai de encontro a esse estereótipo de que a 

gente lê muito por ai que tão vendendo a pobreza na favela? 

17. O senhor foi chamado para participar para discutir, o projeto chamado Rio top 

Tour, o que o senhor entendeu dessa lógica? 

18. A proposta chegou pronta? É por isso que nas parciais da pesquisa de campo 

grande parte dos entrevistados não sabia o que significava Rio Top Tour? 

19. O senhor acha que é uma comercialização da pobreza? 

20. O senhor acha que o hoje a população, de modo geral, está preparada para 

atender esse visitante? 

21. A agente de fomento do Estado chamado INVEST RIO está emprestando, 

dinheiro aos comerciantes que quiserem entrar de cabeça no Turismo um 

financiamento para reformarem suas biroscas, isso vai dar certo em sua 

opinião?  

22. O dinheiro que entre no morro através da venda de produtos e serviços 

turísticos deve ser distribuído, aplicado em um fundo, e/ou ficar somente com 

o trabalhador da ponta? 

23. O senhor tem conhecimento se hoje em dia essas agências de mercado 

pagam para subir? 

24. Quero saber se o aumento da escolaridade da população que mora no morro 

isso ajuda, vai ajudá-los a tirar bom proveito dos projetos que chegam desse 

turismo que tá sendo colocado ou não? 

  

 

Roteiro de Entrevista com o Diretor da agência de passeios turísticos Jeep 

Tour 

Data: 03/08/2011 Local: Sede da empresa Jeep Tour em São Cristóvão. 

 

1. Como nasceu o Jeep Tour? 

2. Você falou que a sua mãe fundou o Jeep Tour, qual o nome dela? 
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3. Em sua opinião, o que atrai na favela os turistas? 

4. O seu público é de maioria estrangeiro? 

5. Como que era então subir nessas favelas que até então dominadas pelo 

tráfico? 

6. E eles nunca impediram que o Jeep Tour subisse? 

7. Nunca teve que ter um acordo via associação? 

8. Quando vocês passaram a visitar o Santa Marta? 

9. Quer dizer antes do Rio Top Tour vocês não entravam no Santa Marta? 

10. E vocês foram lá antes conversar com os moradores e a equipe do projeto 

Rio Top Tour? 

11. Existe algum tipo de treinamento para seus guias, para que eles prossigam 

de tal maneira, ou não? 

12. Qual a sua opinião das críticas feitas pelos moradores que o turista não está 

consumindo no decorrer no passeio; Por que vocês só passam pelas vias 

principais e a questão da invasão de privacidade por parte do turista em bater 

fotos do cotidiano do morador? 

13. O senhor acha que está faltando capacitação, para que eles possam 

desenvolver o comércio para o turismo? 

14. Os moradores acham que vocês estão tirando o público deles e que 

deveriam pagar para entrar com sua empresa, qual a sua opinião sobre 

essas críticas?  

15. Como você lida com essa crítica da comercialização da pobreza de andar em 

carros aberto como um safári humano? 

16. O senhor poderia dar uma avaliação sobre esse projeto Rio Top Tour?  

17. O senhor acha que se a favela sofrer uma grande urbanização, se sair desse 

estereótipo ela vai continuar atraindo turistas? 

 

 

Roteiro de Entrevista com o morador e guia local do morro Santa Marta 

Data: 08/08/2011 Local: Praça Corumbá em Botafogo. 

 

1. Há quanto tempo você mora aqui no morro? 

2. Como foi que aconteceu a ocupação pela UPP do morro Santa Marta? 

3. Se havia melhorada a situação de morar no morro desde a pacificação? 
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4. Qual foi a época e Como foi que você descobriu que dava pra trabalhar com o 

turismo aqui no morro?  

5. Antes de 2007 não acontecia muito a visitação de turistas? 

6. A vinda do cantor Michael Jackson ajudou na atração de turistas? 

7. Quais são os elementos que atraem o turista para o morro? 

8. Na época em que ainda existia o tráfico, eles atrapalhavam de alguma forma 

o turismo, pediam alguma grana? 

9. Como você encara essa crítica do passeio em favelas ser visto como a 

comercialização da pobreza? 

10. A partir de quando e como é que foi a aproximação desse programa do 

governo Rio Top Tour? 

11. A secretaria chegou com o projeto pronto para o morro? 

12. Conta na medida do possível como foi esses primeiros encontros com a 

equipe de turismo? 

13. É verdade que no início quem iria guiar, seria somente o pessoal do colégio 

técnico? 

14. Qual foi o conteúdo do curso de oficina de monitores? 

15. Como foram escolhidos os pontos turísticos, por exemplo, Escadaria, Pedrão 

e, etc.? 

16. Como fica a situação de vocês quando o projeto migrar para outras favelas? 
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ANEXO 1 

Lei nº  3135 de 05 de dezembro de 2000 
 

Declara como de Especial Interesse Social, para fins de urbanização e 
regularização, a área favelada delimitada no anexo, e estabelece os respectivos 
padrões especiais de urbanização. 
 
Autor: Poder Executivo 
 
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,  
 
faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1° - Fica declarada como Área de Especial Interesse Social, para fins de 
inclusão em programa de urbanização e regularização, nos termos dos artigos 141 e 
142 da Lei 
Complementar n.° 16, de 4 de junho de 1992, a área delimitada no Anexo. 
 
Art. 2° - A área de que trata o artigo 1° será urbanizada e regularizada pelo Poder 
Executivo, observados os artigos 147 a 155 da Lei Complementar n.° 16, de 4 de 
junho de 1992, respeitando os seguintes padrões de urbanização, parcelamento da 
terra, uso e ocupação do solo: 
 
I - sistema viário e de circulação, com acessos satisfatórios às moradias, 
compreendendo ruas, vielas, escadarias e servidões de passagens; 
 
II - condições satisfatórias de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
drenagem e iluminação pública; 
 
III - uso predominantemente residencial. 
 
Parágrafo Único - O Poder Executivo adotará os procedimentos necessários à 
regularização urbanística e fundiária, aprovando projetos de parcelamento da terra e 
estabelecendo normas que respeitem a tipicidade da ocupação e as condições de 
urbanização. 
 
Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
LUIZ PAULO FERNANDEZ CONDE 
 
DO RIO de 06/12/00 
 
ANEXO 
 
FAVELA SANTA MARTA (IV R.A. - Botafogo) 
Partindo do alinhamento do lado par da Rua Marechal Francisco de Moura em sua 
interseção com a divisa lateral esquerda do Lote 51 do PAL 40.713 seguindo por 
esta e por seu prolongamento na direção Nordeste por 50,10m. Deste ponto segue 
perpendicular na direção Noroeste por 185,07m contornando e incluindo a área 



139 

 

destinada à implantação do Plano Inclinado. Deste ponto segue perpendicular por 
5,54m até encontrar a divisa lateral direita do n.o 284 com testada para a rua São 
Clemente. Segue por esta na direção Noroeste por 98m atéencontrar a curva de 
nível +180m, deste ponto segue em linha reta na direção Leste por 20,00m até 
encontrar a curva de nível +185m. Segue por esta na direção Leste por 65,00m, 
deste ponto segue em direção Nordeste por 13,00m até a curva de nível +190m. 
Segue por esta até encontrar o prolongamento da rua Doutor Oswaldo Seabra 
contornando-o, incluindo-o e seguindo em direção Oeste por 40,00m. Deste ponto 
segue em linha reta na direção Noroeste por 84,00m até encontrar o vértice 
Nordeste do campo de futebol, contornando-o e incluindo-o até encontrar o marco 
que limita a Comunidade em sua porção superior. Segue por este até encontrar, nas 
proximidades da curva de nível +165m, a canaleta de drenagem existente no 
extremo oeste da Comunidade. Segue por esta, incluindo-a até encontrar a curva de 
nível +137m, segue por esta na direção Sudoeste por 58,90m. Deste ponto segue 
em direção Sudeste por 19,00m até a curva de nível +125m. Segue por esta, por 
51,10m em direção Nordeste até encontrar a canaleta de drenagem. Segue por esta 
na direção Sudeste, incluindo-a até encontrar a curva de nível +79m. Segue por esta 
na direção Sudoeste por 29,20m. Deste ponto segue em direção Sudeste por 
18,20m até encontrar a curva de nível +72m. Segue por esta na direção Leste por 
33,60m até encontrar a canaleta de drenagem. Segue por esta, na direção Sudeste 
por 95,40m, incluindo-a, até encontrar a divisa lateral esquerda do Lote 3 do PAL 
40.713. Segue por esta na direção Nordeste por 31,15m. Deste ponto segue em 
direção Sudeste por 12,50m até encontrar a divisa lateral esquerda do Lote 31 do 
PAL 10.036. Segue por esta e por seu prolongamento, na direção Nordeste até 
encontrar a divisa lateral esquerda do Lote 38 do PAL 40.713. Segue por esta e por 
seu prolongamento, na direção Nordeste até encontrar o alinhamento do lado par da 
Rua Marechal Francisco de Moura. Segue por este na direção Sudeste até encontrar 
a divisa lateral esquerda do Lote 51 do PAL 40.713, no ponto inicial desta poligonal. 
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ANEXO 2 

Decreto nº 30870 de 3 de julho 2009 
 
Regulamenta a Lei n.º 3135, de 05 de dezembro de 2000, estabelecendo as normas 
de uso e ocupação do solo da comunidade de Santa Marta, em Botafogo. 
 
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais 
e, 
CONSIDERANDO que a comunidade de Santa Marta foi declarada como área de 
especial 
interesse social pela Lei 3135 de 05 de dezembro de 2000; 
 
CONSIDERANDO que a comunidade de Santa Marta está sendo urbanizada pelo 
poder 
público, através do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC; 
 
DECRETA 
 
Art. 1.º O uso e ocupação do solo da área de especial interesse social - AEIS da 
comunidade de Santa Marta, declarada pela Lei n.º 3135, de 05 de dezembro de 
2000, obedecerão às normas estabelecidas neste Decreto, consoante o parágrafo 
único do art. 2.º da Lei 3135 de 05 de dezembro de 2000. 
 
Art. 2.º São partes integrantes deste Decreto os seguintes anexos: 
I – Anexo I – Delimitação da área de especial interesse social. 
 
II – Anexo II – Localização e número de pavimentos das edificações existentes. 
 
III – Anexo III – Delimitação de subzonas e número máximo de pavimentos por 
subzona. 
 
IV – Anexo IV – Áreas impróprias para ocupação. 
 
V – Anexo V – Delimitação das áreas públicas e privadas. 
 
VI – Anexo VI - Formulário para autorização de obras e concessão de habite-se. 
 
Art. 3.º São permitidos todos os usos e atividades complementares ao uso 
residencial, não 
poluentes e que não causem incômodo à vizinhança e que não impliquem a 
comercialização 
(compra e venda) e armazenagem de: 
 
I – Ferro velho; 
 
II – Produtos inflamáveis (exceto tintas e vernizes) e explosivos; 
III – Gás liqüefeito de petróleo; 
 
VI – Armas e munições. 
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VI. Parágrafo único. As atividades que estejam submetidas às normas e 
regulamentos 
específicos para fins de licenciamento e alvará deverão ser aprovadas pelos órgãos 
competentes. 
 
Art. 4.º O número máximo de pavimentos, de qualquer natureza, das novas 
edificações ou 
acréscimo das existentes obedecerá ao definido no Anexo III do presente decreto. 
 
§ 1.º Fica proibida a construção de novas edificações, exceto as de iniciativa e 
responsabilidade do poder público e aquelas destinadas ao reassentamento de 
população situada em áreas de risco e de preservação ambiental e em áreas objeto 
de projeto de urbanização da comunidade. 
§ 2.º No caso das edificações de iniciativa do poder público, assim como aquelas 
destinadas ao reassentamento de população situada em áreas de risco e de 
preservação ambiental e em áreas objeto de projeto de urbanização da comunidade, 
as edificações poderão ter até 4 
pavimentos de qualquer natureza. 
 
Art. 5.º As edificações deverão apresentar condições suficientes de higiene, 
segurança e 
habitabilidade, e respeitar o alinhamento definido pelo Anexo V deste Decreto. 
 
Art. 6.º Ficam consideradas regularizadas todas as edificações existentes constantes 
do Anexo II deste Decreto para fins de concessão de habite-se e inscrição 
imobiliária. 
 
Parágrafo único. Ficam excetuadas as edificações que tiverem mais de três 
pavimentos. 
 
Art. 7.º A autorização de obras e o habite-se das edificações serão concedidos 
mediante 
solicitação em formulário específico, constante do Anexo II deste Decreto. 
 
Art. 8.º Nas áreas da Rua Jupira e Marechal Francisco Moura que estejam fora dos 
limites da área de especial interesse social, as condições de uso e ocupação do solo 
deverão obedecer as disposições das legislações existentes para estes locais. 
 
Art. 9.º Deverão ser implementadas pelos Órgãos competentes campanhas 
elucidativas junto à população residente, a fim de esclarecer os parâmetros 
urbanísticos aos quais as edificações estarão submetidas para o licenciamento e 
regularização de obras novas. 
 
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Rio de Janeiro, 3 de julho de 2009 – 444º ano da fundação da Cidade 
 
EDUARDO PAES 
 

DO RIO de 06/07/09 
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